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Laatste losse eindjes
Dankzij Jos Keijmens (links op de foto) en Piet Gommans kan tijdens de Nationale Dodenherdenking op 4 mei een gerestaureerd monument worden onthuld met een volledig herziene en
complete lijst met namen van alle oorlogsslachtoffers uit de voormalige gemeente Helden. Van 116 personen staat alles nu vast. De mannen zijn alleen nog op zoek naar de gegevens van de
Poolse deserteur Leon Arendt en de zigeunerfamilie Marx. En ze zoeken nog foto’s van oorlogsslachtoffers. Die hebben ze nog maar 48. Zie ook pagina 10 / Beeld: Marc van der Sterren

Egchel vreest komst biomassacentrale
en arbeidsmigranten

GOURMETTEN

Egchel krijgt een biomassacentrale en tweehonderd arbeidsmigranten tegen de dorpskern. De gebroeders
Wijnen, initiatiefnemers van het plan, gaven informatie aan het publiek op zaterdag 7 en zondag 8 december.
Mosterd na de maaltijd, vinden buurtbewoners. Binnen een dag had de appgroep ‘Overlast’ al 29 leden.
Elke week zullen er twintig vrachtauto’s af en aan rijden om de biogascentrale in Egchel van voldoende
houtsnippers te voorzien. Daarmee
gaat Wijnen Square Crops 5,5 miljoen
kuub aardgas besparen en voorziet
het tuinbouwbedrijf voor 80 procent
in zijn eigen warmtebehoefte en 50
procent in de elektriciteitsbehoefte.
De houtsnippers komen voor 85 procent uit de regio. Dat wil zeggen: de
Benelux en Duitsland. De rest komt
van verderop. Nee, niet uit Amerika
waar oerbossen versnipperd worden

en naar Nederland worden getransporteerd zodat ondernemers hier
goede sier kunnen maken met klimaatdoelen, vertelt Pieter Wijnen
aan de geïnteresseerde bewoners uit
Egchel tijdens de informatiebijeenkomst op zaterdag. “Misschien uit
Horst-America”, grapt zijn collega. In
het midden latend waar het hout dan
vandaan komt.
De buurt zal er weinig van gaan merken, stelt Pieter Wijnen. “Ja, bij het
verbranden komen altijd rookgassen
vrij.” De schoorsteen mag volgens het

bestemmingsplan maximaal 12 meter
hoog zijn. Die willen ze tot 20 meter
verhogen, zodat de schadelijke stoffen
zich meer verspreiden. “De gemeente
is welwillend, maar het bestemmingsplan moet wel worden aangepast.”
Geurhinder, stelt de ondernemer,
komt vooral voor bij onvolledige
verbranding. Dus bij opstarten en
afschakelen. “Maar wij draaien volcontinu.” Onvolledige verbranding
komt volgens Wijnen weinig voor.
Lees verder op pagina 02
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Egchel vreest komst biomassacentrale en
arbeidsmigranten
Veel last
Bovendien willen ze in de toekomst
ook CO2 uit de rookgassen filteren.
“De technieken zijn er”, vertelt de
tuinder. “Dit zou het tweede project
in Nederland zijn.” In september
gaat de biomassacentrale draaien,
het afvangen van CO2 duurt nog
wel een jaar.
Diny Kuijpers woont 30 meter van
het bedrijf van Wijnen. Ze is allerminst gerust op de komst van
de centrale. Ze sprak iemand uit
Arnhem die 900 meter van een biomassacentrale woonde. “Die is wel
groter dan deze, maar ook nieuw.
Zij heeft echt veel last. Ze wordt ’s
morgens wakker met een smaak
in de mond alsof ze de hele nacht
gerookt heeft.”
Een buurman van Wijnen die niet
met naam in de krant wil, juist
omdat hij te dicht bij Wijnen woont,
vraagt zich af wie er uiteindelijk
gaat handhaven. “Wijnen voldoet
wel aan alle regels wanneer er
gebouwd wordt, maar als ze op termijn andere dingen gaan bijstoken,
behalve hout, wie controleert dat?”
Hij vraagt zich af welke voordelen
deze ontwikkelingen hebben voor
het algemeen belang. “We hebben
er wel de overlast van, maar er is
behalve Wijnen niemand die ervan
profiteert.” Hetzelfde geldt ook voor
de huisvesting van arbeidsmigran-

Colofon
HALLO Peel en Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Peel en Maas.

Oplage 19.275 exemplaren
hallopeelenmaas.nl
Redactie en webredactie
077 208 32 21
redactie@hallopeelenmaas.nl

Commercieel adviseurs

ten. Bij het bouwen van de chaletjes is de regio niet betrokken. Die
huisjes komen allemaal uit Polen.

Mosterd
De buurman noemt de bijeenkomst
mosterd na de maaltijd. “Zonder
dat wij enige inspraak hebben
gehad, komt er een gigantische
installatie. Het is onduidelijk wat
het voor gevolgen voor de omgeving heeft. Als het windstil is, wat
voor impact heeft het dan op de
omgeving? Bij zuidwestenwind gaat
het precies richting de kerk van
Helden Dorp.”

Ze wordt ‘s morgens
wakker met een
smaak in de mond

De plannen passen in het bestemmingsplan, het college van burgemeester en wethouders kan
die beslissing nemen, buiten de
gemeenteraad om. Volgens een
woordvoerder van de gemeente
betreft het een reguliere omgevingsvergunning, dus geldt er ook
een reguliere inspraakprocedure.
Dit wil zeggen dat de plannen openbaargemaakt zijn op overheid.nl.

Afgebroken
De huisvesting van tweehonderd
arbeidsmigranten is nog niet zo ver
in de procedure. Belanghebbenden
kunnen nog steeds hun zienswijze indienen. Het college neemt
dit binnenkort in behandeling.

Uitzendbureau AB Werkt doet het
beheer van de vierpersoonshuisjes.
De huur van de huisjes wordt met
het loon verrekend. Wijnen weet

De media hebben er de afgelopen weken vol van gestaan. Zijn kinderopvangtoeslagen ten onrechte stopgezet? Heeft de staatssecretaris wel alle informatie gedeeld met de Tweede Kamer? Het probleem is
echter volgens mij het systeem zelf.
De Belastingdienst was er echter
vooral om te geld innen, terwijl
het toeslagenstelsel nu juist een
uitkeringsfabriek is. Daar kwam
bij dat het publiek dat recht kreeg
op toeslagen vaak nog nooit met
de Belastingdienst in aanraking
was geweest terwijl het voor het
goed uitvoeren van de toeslagen
cruciaal is dat wijzigingen
accuraat worden bijgehouden
en doorgegeven. Ten slotte is
het systeem erg fraudegevoelig
gebleken.

garcon.nl

Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17, 5961 PV Horst

Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur

Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien van de
inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht voor
conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.

Biertje drinken

dat AB Werkt zich vooral richt op
stelletjes. Daar zijn de chaletjes ook
op aan te passen. Debby van der
Velden uit Egchel vreest echter dat
het vooral mannen zijn. “Ik snap dat
zij graag gezellig een biertje willen gaan drinken”, zegt ze. Maar ze
kan moeilijk overzien wat dat voor
gevolgen heeft in het dorp. Een
appgroep ‘Overlast’ is al aangemaakt, vertelt Diny. “Binnen een
dag waren er al 29 aanmeldingen.”
Tekst en Beeld: Marc van der Sterren

Het toeslagen debacle

Bezorgklachten

De artikelen worden doorgaans gepubliceerd in de
elektronische versie van HALLO Peel en Maas.

gaat werken, maar ook van mensen
die door Egchel, langs het Bouwens
richting het centrum van Panningen
gaan. “Ik heb niks tegen die mensen persoonlijk. Maar ik weet niet
wat er gebeurt als er tweehonderd
mensen bij elkaar zitten die geen
onderlinge band hebben.”

Oh, zit dat zo!

077 208 32 25
advertentie@hallopeelenmaas.nl

Beeldmateriaal en kopij dient vrij van r echten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur dient bij
aanlevering expliciet te worden g
 emeld. Bij verzuim
komen kosten voor r ekening van de aanbieder.

De woordvoerder van de gemeente
sluit niet uit dat alle chalets die er
nu staan afgebroken moeten worden. “Als de zienswijzen gegrond
worden verklaard zal dat zijn effect
hebben op wat in gang is gezet.”
Een tijdelijke ontheffing van tien
jaar voor tweehonderd werknemers
in vijftig chaletjes past binnen de
gemeentelijke regels. Wijnen heeft
echter slechts 100 FTE aan werknemers nodig. Een buurtbewoner
verwacht dus erg veel verkeer van
personeel dat op andere plekken

Toeslagen bestaan sinds 2006
en de praktische uitvoering
is eigenlijk al vanaf het begin
problematisch. De uitvoering
kwam bij de Belastingdienst.
Deze dienst werd destijds gezien
als het toppunt van ambtelijke
efficiency.

Al vanaf het begin waren er
problemen. De Belastingdienst
had flinke achterstanden in de
verwerking van de toeslagen.
Daardoor kwam het voor dat
toeslaggerechtigde pas jaren later
te horen kregen dat er geld moest
worden terugbetaald. Dat ging
vaak om tienduizenden euro’s.

Geld dat de meeste mensen niet zo
hebben liggen.
Daarna kwam de Bulgarenfraude.
Onterecht aangevraagde
kindertoeslag die naar het
buitenland verdween en niet
meer terug te vorderen bleek.
De politiek ging er stevig in en
de Belastingdienst haalde de
teugels aan. Niet langer achteraf
controleren, maar bij vermeend
misbruik (vooraf) geen toeslag
toekennen. Het gevolg is te raden,
ook in situaties die achteraf te
goeder trouw blijken heeft de
Belastingdienst geen toeslag
toegekend. Wederom is er politieke
heibel.
Het is te gemakkelijk alle schuld bij
de Belastingdienst neer te leggen.
Zij zijn slechts een uitvoerder van
het systeem dat de politiek heeft
bedacht.

Het toeslagensysteem is een
enorme geldrondpompmachine
geworden, met veel onnodig werk
en risico op fraude en fouten.
Ik zou zeggen uithuilen, afschaffen
en opnieuw beginnen met wat
anders.

Door: Mathieu Hooijmaijers RB
Belastingadviseur

Vestiging Horst
Spoorweg 10, 5963 NJ Hegelsom
T 077 - 398 46 00
Vestiging Roggel
Groenstraat 2, 6088 CW Roggel
T 0475 - 49 46 28
www.innovista.nu
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Geen gewonden bij brand
in garage Helden
In een garage aan de Veldstraat in Helden heeft op zondagochtend 8 december een brand gewoed. Er is
niemand gewond geraakt.

Vanwege de feestdagen
verschijnt er in week 52
geen HALLO.
De eerste HALLO van
2020 verschijnt
op vrijdag 3 januari.

De brandweer werd zondagochtend tegen half elf gealarmeerd voor
een uitslaande garagebrand op de
Veldstraat in Helden. Vanwege uitbreidingsgevaar naar de woning en de
carport van de buren is er opgeschaald
naar middelbrand. In de garage en de
woning was niemand meer aanwezig.

De bewoners zijn door de ambulanceverpleegkundige ter plaatse onderzocht en verdere behandeling was niet
nodig.
De brand was snel onder controle en
uitbreiding naar de woning werd voorkomen. Een derde opgeroepen tandautospuit werd niet ingezet. Om kwart

Persberichten voor de uitgave
van vrijdag 3 januari aanleveren
vóór maandag 30 december 12.00 uur
via redactie@hallopeelenmaas.nl
en advertenties vóór 17.00 uur via
advertentie@hallopeelenmaas.nl

voor elf werd het sein brandmeester
gegeven.
De garage is door de brand vernield,
de woning en carport hebben rook en
lichte brandschade opgelopen. De oorzaak van de brand is op dit moment
niet bekend.

Weer in Peel en Maas

Bezoek nu
onze gezellige

Wisselend weer
Deze week blijft het onrustig in de atmosfeer en hebben we te maken met een strakke stroming die steeds
een richting kiest tussen zuidwest en noordwest. Hierdoor blijven we ook te maken houden met veel wind
en neerslaggebieden. Af en toe echter, is er een kleine onderbreking als je tussen twee storingen in zit en
kan het bij opklaringen flink afkoelen tot het vriespunt. Een van die momenten van stilte waar je het dan
van moet hebben is hier op de foto te zien, genomen op de Baarloseweg in Helden. Na het weekend lijkt de
wind wat rustiger te worden, maar blijven de neerslagkansen wel bestaan. Mogelijk komen we dan net aan
de “verkeerde” kant van een hogedrukgebied terecht die boven het Alpengebied kan ontstaan. Hierdoor
krijgen we te maken met zeer zachte lucht vanuit het zuiden van Europa en kan de temperatuur tot in de
dubbele cijfers oplopen. / Tekst en beeld: Nicky de Bruijn

kerst- en
sfeershow

Zondag open van 12.00 tot 17.00 uur
GroenRijk Maasbree • Kanaalweg 7 • 077-4650080 • groenrijkmaasbree.nl
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Animal Rights filmt bij Konijnenhouders in Peel en Maas

Kijken naar vorderingen

Open deuren bij Beringe Buiten
De nieuwe multifunctionele buitenaccommodatie in Beringe kan al
bekeken worden voor deze klaar is. De eerste keer zal zijn op zaterdag
21 december van 10.00 tot 12.00 uur. Later volgt nog een moment.

Geïnteresseerden kunnen komen
kijken naar de vorderingen van de
bouw en vragen stellen. Het initiatief van de multifunctionele accommodatie voor welzijn, bewegen en
sport, gezondheid en zorg komt
van drie verenigingen in Beringe:
voetbalvereniging RKvv BEVO, tennisvereniging TV BEVO en Stichting
Jeugdwerk Beringe. Samen met
dorpscoöperatie Steingood hebben

ze de handen ineengeslagen en
een visie gevormd over de toekomst van Beringe. Ambitie daarbij
is de leefbaarheid en het voorzieningenniveau voor Beringe in stand
te houden.
De initiatiefnemers verwachten dat
ze met deze vernieuwde accommodatie een open ontmoetingsomgeving creëren die de leefbaarheid van
Beringe een stevige impuls geeft.

Voorzitter LTO: ‘Beelden niet
representatief’
Dierenwelzijnsorganisatie Animal Rights heeft dinsdag 10 december beelden naar buiten gebracht van
konijnenstallen in Panningen en Helden en wil zo vermeende misstanden aantonen. De organisatie maakte
ook beelden van bedrijven in Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel en vindt dat de konijnenhouderij
opgedoekt moet worden. “De beelden geven geen representatief beeld van de sector”, zegt voorzitter LTO
Konijnenhouderij Arie Kool.

Animal Rights stelt dat op de beelden
misstanden te zien zijn. De eigenaar
van de stallen, die zegt dat de beelden van één jaar geleden zijn en deze
bewust twee weken voor kerstmis
gepubliceerd zijn, zei ‘er ziek van te
zijn’ en liet het inhoudelijke commentaar aan Arie Kool, voorzitter
LTO Konijnenhouderij. Hij stelde de
beelden niet te kunnen interpreteren op werkelijkheid. “Er is in geknipt
en geplakt. Animal Rights schetst
hiermee een ontzettend naar beeld.
Als konijnenhouder heb je maar één
belang: je dieren gezond houden.
Het is erg intimiderend dat Animal
Rights elk jaar weer de hele sector
zwart probeert te maken.”

Natuurlijke behoefte
Erwin Vermeulen, woordvoerder van
Animal Rights zegt dat de dieren in
Helden en Panningen slechte omstandigheden leven. “In het algemeen
voldoet de konijnenhouderij niet aan
de natuurlijke behoefte van de de dieren. Ze hebben geen licht, kunnen niet
schuilen en staan op een gaas waar de
uitwerpselen doorheen vallen”, aldus
Vermeulen. De konijnen krijgen volgens Vermeulen het eten in brokjes,
waardoor de verveling snel toe slaat.

Representativiteit
Kool zegt dat het beeld dat geschetst
wordt niet representatief is voor de
Nederlandse sector. “Deze extremisten willen de hele veehouderij verbieden en zetten daardoor een zo
negatief mogelijk beeld neer. Kijk, als

er misstanden zijn, dan nemen we
daar afstand van. Maar het is niet aan
Animal Rights om het heft in eigen
hand te nemen. De overheid moet
controle houden, wat overigens regelmatig gebeurt”, zegt Kool.
Volgens Kool veroorzaakt Animal
Rights met dit soort acties zelf dierenleed. “De dieren liggen te slapen en
krijgen plots te maken met fel licht en
herrie. Ze schrikken enorm. Daardoor
zie je op de beelden ook dat ze in
paniek zijn. De dieren verwonden
zich in hun poging te vluchten, soms
met een fatale afloop tot gevolg”,
aldus de voorzitter van vakgroep LTO
Konijnenhouderij. Vermeulen zegt dat
het nachtelijk filmen nodig is om te
aan te tonen hoe ernstig de situatie is.
“Je kunt het vergelijken met de condities van legbatterijen voor hennen.
Dat is al sinds 2013 verboden.”

Dode dieren
Op de bewuste video zijn ook dode
dieren te zien, onder meer in een
kruiwagen met zaagsel. Vermeulen
stelt verder dat er dieren in de stal
waren die kampten met verwondingen of vervormingen hadden.
Kool: “Dieren gaan dood, dat is de
natuur. Hoe je daarmee omgaat, daar
kun je over discussiëren. Als sector
doen wij in ieder geval ons best dat
zo goed mogelijk te doen.” Kool sluit
ook niet uit dat Animal Rights de
dode dieren in de stal heeft gelegd.
“Gestorven dieren worden weggehaald van de plek waar ze worden
afgevoerd en teruggelegd in kooien.”

Inbraak
Om de beelden te maken heeft
Animal Rights zonder toestemming de
stal betreden. “Dat is gewoon inbraak.
Het is niet voor niks dat deze organisatie al diverse keren veroordeeld
is”, zegt Kool. Vermeulen ontkent
dat er ingebroken is. “We hebben
alleen gebruik gemaakt van open
deuren. Dat is geen braak.” Hij ziet
dit soort acties als hun morele plicht.
“Mensen weten het niet, er is totaal
geen openheid over. We tonen hier
met een kleine overtreding iets groots
aan.”

Economische waarde
De dierenactivisten willen dat de
gehele konijnensector verdwijnt.
“Het heeft niks met de natuur van
dieren te maken en de sector heeft
nauwelijks economische waarde.
In Nederland zijn maar veertig bedrijven, die kan de overheid makkelijk
uitkopen.” Verder stelt Vermeulen
dat 90 procent bestemd is voor de
export en in Nederland weinig tot
geen behoefte is aan konijnenvlees.
Kool heeft een andere visie: “We consumeren in Nederland meer dan we
produceren. Doordat de dieren niet in
Nederland geslacht worden, lijkt het
dat alles export is. In de praktijk is dat
niet het geval want het vlees wordt
veelal in Nederland geconsumeerd.
Er is absoluut nog behoefte aan konijnenvlees.”
Tekst: Robert Hesen
Beeld: Animal Rights

Aantal konijnenhouders neemt af
In de jaren 90 waren in Nederland nog ongeveer 300 bedrijven actief in de konijnenhouderij. Het aantal
bedrijven is de daarop volgende jaren afgenomen. In 2000 waren er nog 201 bedrijven, in 2018 47. Dat blijkt uit
cijfers van het Centraal Bureau van Statistiek (CBS) van november 2019.
ADVERTENTIE W E E K
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In 2018 telden die bedrijven in totaal
331.700 konijnen waarvan 291.000
vleeskonijnen. Deze gaan elke tien
tot elf weken naar het slachthuis.

Noord-Brabant stond daarin bovenaan met 17 konijnenfokkerijen, met
134.534 konijnen. In Limburg zijn twee
bedrijven, met in totaal 18.361 konij-

nen. Het aantal konijnen dat in
Nederland als gezelschapsdier gehouden wordt is geschat op ongeveer
1 miljoen per jaar.
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Niets buitgemaakt

Plofkraak Baarlo: geldautomaat buiten gebruik
De criminelen die maandag 9 december rond 04.45 uur in Baarlo een plofkraak pleegden, hebben niets buitgemaakt. Dat laat Rabobank weten. De geld- en de afstortautomaat blijven voorlopig buiten gebruik.

De automaat is maandag van de
muur verwijderd en het gat gedicht
met een metalen plaat. Ook de geldautomaat is tijdelijk buiten gebruik

gesteld. Plannen om de automaten
in Baarlo te verwijderen, zoals ABN
Amro landelijk gaat doen, zijn er
volgens Rabobank niet. ABN Amro

maakte onlangs bekend honderden
pinautomaten in Nederland te sluiten als noodmaatregel tegen plofkraken.

Op termijn wordt de Rabobankgeldautomaat in Baarlo, net als
op veel andere plaatsen, omgebouwd tot een gele automaat van
Geldmaat; een initiatief van ABN
Amro, ING en Rabobank. De samenwerking werd gestart omdat het
voor de drie banken duur werd
om duizenden geldautomaten
in Nederland te onderhouden.
Met Geldmaat zijn er landelijk minder geldautomaten nodig, omdat
klanten van alle drie de banken
bij deze automaat terecht kunnen. Met het oog op plofkraken die
gedaan worden, is dit volgens de
banken ook veiliger voor omwonenden.
Vanwege de plofkraak was de
omgeving korte tijd afgesloten.
De Explosieven Opruimingsdienst
(EOD) werd opgeroepen om onderzoek te doen naar eventueel achtergebleven explosief materiaal.
De politie heeft meerdere getuigen
gehoord en is nog bezig met het
technisch onderzoek. Ook videobeelden die door enkele buurtbewoners
zijn gemaakt, zijn in het bezit van
de politie.

in Baarlo doelwit is van plofkrakers.
Zes jaar geleden, op 13 september
2013, probeerden drie personen de
geldautomaat te kraken. Ze ramden
met een auto de gevel, waardoor
een gat in de muur ontstond en de
gevel ontzet raakte. De auto werd
brandend achtergelaten. De daders
vluchtten vervolgens, ook toen zonder buit, met een andere auto.
Op maandag 9 december probeerden vier personen rond 04.45 uur
de sealbagautomaat van Rabobank,
waar bedrijven geld af kunnen storten, op te blazen. Op videobeelden
is te zien hoe de criminelen kort
daarna een donkerkleurige Audi A4
in stappen en met hoge snelheid
wegrijden in de richting van Kessel.
Door de knal sprongen volgens de
politie de autoruiten van een nabij
geparkeerde auto. Er ontstond enkel
schade aan de automaat en er
raakte niemand gewond.
Wie meer informatie heeft over de
plofkraak of de gezochte vluchtauto,
wordt door de politie verzocht contact op te nemen via 0900 88 44 of
anoniem via 0800 70 00. Foto’s en
videobeelden kunnen ook worden
gedeeld via www.politie.nl/upload

Eerdere kraak in 2013
Het is de tweede keer dat het pand

Tekst en beeld: Kim Jacobs

Voedselbank haalt
vijfduizend producten op
De voedselbank hield op zaterdag 7 december in supermarkten in Peel
en Maas een inzamelactie om houdbare producten te krijgen voor de
voedselbank. De voedselbank spreekt van een succesvolle actie,
dankzij de inzet van veertig vrijwilligers. Zij haalden 134 kratten met
producten op, wat neerkomt op een kleine vijfduizend producten.
De houdbare spullen komen
goed van pas bij de voedselbank.
Wekelijks stellen ze immers zo’n
vijftig voedselpakketten samen
voor huishoudens die moeilijk
rond kunnen komen. Om voor
deze voorziening in aanmerking te

komen dienen deze huishoudens
te voldoen aan landelijk vastgestelde normen.
Naast deze vijfduizend producten
werd ook geld gedoneerd, voor
een deel in de vorm van statiegeldbonnen.

Vossenberg

Meijel kijkt uit naar
uitkijktoren
Hij is bijna klaar, de uitkijktoren van bijna 25 meter aan de
Vossenberg in Meijel. Momenteel wordt met man en macht en
vrijwel uitsluitend vrijwilligers gewerkt aan een staalconstructie.
“Als alles mee zit, kunnen we er met kerst misschien wel op”,
zegt Jo Manders.
Jo is lid van het netwerk Natuur en
Recreatie van Dorpsoverleg Meijel
en vanaf het begin betrokken bij de
bouw van de uitkijktoren Belfort de
Vossenberg en bij het openen van
de kazematten.
“De kazematten zaten vol zand.
Onbekend is wie ze met zand
heeft gevuld en dichtgemetseld.”
Wel zijn in de archieven originele
tekeningen teruggevonden van de
kazematten, zodat ze volledig in
oorspronkelijke staat hersteld kun-

nen worden. Met exacte kopieën
van de originele deuren en luiken.
Er moet dus nog heel wat gebeuren. Jo Manders roept daarom
de gemeenschap op om mee te
helpen aan de finishing touch
van de toren en de kazematten.
Daartoe kan iedereen zich aanmelden voor het leger, als soldaat,
generaal, of eender welke rang.
Geïnteresseerden kunnen zich melden op www.belfortvossenberg.nl

FT – Administratief Medewerk(st)er
Locatie: Venlo

OVER
BELA GROUP
Wij zijn een veelzijdig
en ondernemend
bedrijf met een
no-nonsense
mentaliteit. Naast
actief te zijn in
Transport (BELA
Transport BV) zijn we
tevens actief in de
handel van diervoeders
(Rined Fourages BV
en Agri Trade GmbH),
handel in grondstoﬀen
voor biogasproductie
(VTO BV) en zijn we
eigenaar van varkenshouderij bedrijven
(Varkensbedrijf BELA,
BELA Gemaalweg).
Deze bedrijven zijn allen
100% dochters van BELA
Group BV. Daarnaast
hebben wij deelnemingen in bedrijven
in Nederland en België

Jouw nieuw functie

Je vervult als administratief medewerker een belangrijke rol bij het administratief correct
afhandelen van binnengekomen orders/facturen. Je voert administratieve werkzaamheden
uit t.b.v. de juiste afwikkeling van onze diensten aan klanten. Ook ben je als administratief
medewerker proactief bezig met het bedenken en initiëren van verdere ontwikkelingen in
het administratief proces. Met als doel; een correcte, snelle en eﬃciënte administratieve
afwikkeling.

Taken & verantwoordelijkheden

• Verantwoordelijk voor het juist verwerken van de uitgaande en binnengekomen orders en/
of facturen;
• Verantwoordelijk voor de juiste administratie van klantgegevens ten behoeve van een
eﬃciënte en correcte afhandeling van het order-to-cash proces;
• Verantwoordelijk voor het beheren van de klantgegevens;
• Ondersteunen van de Group Controller. Denk hierbij aan het maken van overzichten of het
uitzoeken van administratieve vraagstukken;
• Proactief benaderen van klanten indien er bepaalde gegevens niet correct zijn of
onvolledig en deze gecorrigeerd in het systeem zetten;
• Nauwe samenwerking met de mensen van verkoop om het order-to-cash proces te
optimaliseren/verbeteren;
• Klaar staan om vragen te beantwoorden van de controller en management over de
administratieve afhandeling van een order en/of factuur;
• Draagt zorg voor het juist afwikkelen van de administratie rondom een order;
• Ondersteuning van de Verkoop.

Waar zijn wij naar opzoek?

• HBO werk- en denkniveau, minimaal in het bezit van een MBO-4 opleiding
• Goede typvaardigheid;
• Goede beheersing Nederlandse taal in woord en geschrift (Engels en Duits is een pré)
• Geen 9 tot 5 mentaliteit;
• Kennis van het Oﬃce pakket (Outlook, Word en Excel)

Wat bieden wij?

• Wij bieden je een uitdagende, verantwoordelijke en veelzijdige functie in een
dynamische omgeving met goede secundaire arbeidsvoorwaarden. We volgen de CAO
Dierhouderij, je salaris is mede afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring. Daarnaast
stimuleren wij persoonlijke groei, verdere ontwikkeling op je vakgebied en bieden we
doorgroeimogelijkheden conform de groeiambities van het bedrijf.

Interesse?

• Ben jij onze administratieve kracht die wij zoeken? Neem dan contact op met Dick Kroot
Algemeen Directeur, via 06 – 46 67 99 63 of mail naar dkroot@belagroup.nl. Indien u
graag wilt solliciteren stuur dan uw CV + motivatiebrief naar onze HR afdeling;
hr@belagroup.nl.
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Wij hebben afscheid moeten nemen van
onze lieve zus, schoonzus en tante

Tot het laatst toe alles gegeven
Hij wilde nog zo graag verder leven,
Het was op, hij kon niet meer,
Gelukkig heeft hij nu zijn rust gevonden.

Riet Timmers-Sterk

Gerrit Peeters

Oud-lerares RK Scholengemeenschap “Kapelveld”
(Huishoudschool)

echtgenoot van

weduwe van

Nellie Neessen

Frans Timmers
‘s-Gravenhage, 29 november 1932

* Everlo, 31 mei 1941

Heeze, 27 november 2019

samen met u zorgen
voor een mooi afscheid

t. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

† Venlo, 7 december 2019

Beringe: Nellie Peeters - Neessen
Beringe: Ruud en Monique
Riene, Kris
Grashoek: Niels en Stephanie
Tessy, Jules

Op woensdag 4 december hebben wij afscheid van
haar genomen in het crematorium te Heeze.
Namens de familie:
Jenny Vossen-Sterk
Correspondentieadres:
Burgemeester Serrarisstraat 58, 5591 EH Heeze

Grubbenvorst
(077) 366 13 14
info@bobnoten.nl

w w w. b o b n o t e n . n l

Familie Peeters
Familie Neessen

Peet Steeghs
Uitvaartzorg

Correspondentieadres:
Uitvaartbegeleiding van den Boom
Tomveld 1, 5768 CP Meijel
Samenzijn
Samen lachen, samen huilen,
er voor elkaar altijd zijn.
Toen werd jouw wereld heel klein…
Samen hebben we geleden en gestreden.
Toch samen er iets van maken,
dat was één van onze taken.
Ons samenzijn is veranderd in
samen alleen… en toch met jou.
Piet ik hou van jou.

Miep

Piet Hermans
Onderscheiden met de eremedaille in goud
verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau

De crematiedienst wordt gehouden op vrijdag 13 december
om 15.00 uur in de aula van crematorium Midden Limburg,
Kasteelweg 10 te Baexem.

Dankbetuiging

Samen hebben wij het fijn gehad.

De avondmis is op donderdag 12 december om 19.00 uur
in de parochiekerk St. Joseph, Kanaalstraat 90 te Beringe.

Wij danken iedereen voor de overweldigende hoeveelheid
belangstelling, mooie woorden, prachtige bloemen,
fijne brieven en kaarten die wij mochten ontvangen
met het overlijden van mam, oma en overoma

Wies Houba-Janssen
De zeswekendienst zal plaatsvinden op
14 december 2019 om 19:15 uur
in de parochiekerk te kessel..

Miep Hermans – van Lin
† Panningen, 26 november 2019

Tuinwensen? Meedenken, ontwerp,
alleen en andere (pluk-) border? Denk
er nu over na en geniet in 2020! www.
passievoorflora.nl /06 14 27 04 56.
Te huur appartement in Panningen,
telnr. 06 44 54 79 72.
Cadeautip voor de feestdagen. Geef
een massage cadeau! Meer informatie:
www.wellnesspraktijksanne.nl
Hoe verhoud je je tot zaken die op
jouw pad komen? Reageer je vanuit
‘n intentie of vanuit ‘n impuls?
Wil je anders en bewuster met zaken
leren omgaan? Kom ook naar de
Mindfulness Meditatiegroep op 14 jan.
van 19.30-20.30. (8 lessen).
www.mindfulnesscentrumpanningen.nl
Te koop kerstbomen. Uit eigen
kwekerij in vele soorten en maten, bij
Hay Welles, Heymansstraat 9, 5927 NP
Boekend-Blerick 06 29 36 19 07.
Te koop gevraagd landbouwgrond
Te huur gevraagd landbouwgrond
Vestjens Grondzaken BV
077 307 28 18

Tijdelijk te huur vrijstaande woning
in Meijel. T 06 11 34 41 78/
E angeliquevanhugte@hotmail.com
Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl
Opruiming. Diverse kleurproducten.
www.mayproosten.nl
Cassandra Creatief Grubbenvorst
Kloosterstr. 64a Mode- en quiltstoffen.
Naai- en quiltartikelen.
Naai- en quiltles, workshops.
Computerproblemen?
Karel Heines Baarlo. Verdere info
& tips: karelheines.nl. 06 50 96 29 15.
Volg in januari een cursus reanimeren
en AED bedienen in Panningen.
In 3 avonden haal je je certificaat.
Op 7,14 en 21 januari. Opgeven
via secretaris@reanimatiehelden.nl

Meijel | 077 466 41 41
www.uitvaartvandenboom.nl

Fien Bos
Uitvaartzorg

regio Peel en Maas
077 308 28 33 / 06 30 92 19 61

www.fienbosuitvaartzorg.nl

Miep Hermans – van Lin

Te koop: buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s,
kantinemeubilair, ordnerkasten,
garderobe + lockerkasten, kluizen,
whiteborden en kapstokken. Nieuw
en gebruikt, Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.

geeft zorgvuldig vorm aan
een persoonlijk afscheid,
zodat jullie met een goed
gevoel kunnen terugkijken.

samen zorgen voor
een persoonlijk afscheid

Hartelijk dank voor uw aanwezigheid,
steun en medeleven bij het afscheid van Piet.

T.k. kerstbomen, Omorika, Nordmann.
Ma/za 9-17 u zo 10-14 u v.a. 30 nov.
Janssen, Hertsteeg 7 Beringe.

www.peetsteeghsuitvaartzorg.nl

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Kessel, december 2019

* Blitterswijk, 8 maart 1932

Maasbree
06 38 43 79 56

GRATIS CURSUS
DEMENTIEVRIJWILLIGER
Dementievrijwilliger is heel dankbaar werk!
Dementievrijwilligers zijn geschoolde vrijwilligers die in de
thuissituatie ingezet worden om vooral de mantelzorgers te ontlasten.
Vrijwilligerszorg Peel en Maas start in januari weer met het scholen
van nieuwe dementievrijwilligers. De dementievrijwilligers worden
goed begeleid.
De gratis cursus wordt verdeeld over 4 avonden
van 19.00 tot 21.00 uur met o.a.:
6 januari:
13 januari:
20 januari:
27 januari:

Hoe beïnvloedt deze ziekte de persoonlijkheid,
gezondheid en het leven?
Hoe maak je echt contact?
Wat zien we in de praktijk?
Tips van een trajectbegeleider Hulp Bij Dementie.
Wat is de invloed van je eigen houding?

Aanmelden voor 23 december bij Claire van Bekkum,
coördinator Vrijwilligerszorg Peel en Maas,
06-467 264 21 of via clairevanbekkum@proteion.nl

Chronisch ziek of klachten ervaren
heeft enorme impact op je leven.
Er wordt continu van je gevraagd er
rekening mee te houden. Mindfulness
Centrum Panningen start 16 januari
‘n 8 weeks MBSR & ACT programma.
www.mindfulnesscentrumpanningen.
nl. (vergoeding mogelijk).
Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw
magazijn + palletstellingen, stalen
kasten, werkbanken, ladenblokken,
magazijnbakken, rollenbanen, g.g.
roosters stapelblokken enz. Nieuw
en gebruikt. Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Te koop: licht leren bankstel
(2,5 en 1 zits), ook dressoir,
ovale tafel, tv kast 06 22 02 36 72.

NU
emden
en
2 ovenrh
en strijk

gratis

w as se

*

Kostuum
reinigen

pantalon+kolbert
* Actie geldig tot 31 januari.
De overhemden worden
hangend terug geleverd.

www.vanhalstomerij.nl
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Linssen vervangt Kersten

AspergeGilde krijgt nieuwe
voorzitter
Jan Linssen wordt de nieuwe voorzitter van AspergeGilde Peel en
Maas. Linssen is secretaris van het regiobestuur van de LLTBregio Noord-Limburg en was in het verleden stedenbouwkundige
en betrokken bij de Floriade.

Lintje voor Kesselse Mariet RelouwKonings
De 76-jarige Mariet Relouw-Konings uit Kessel is woensdag 11 december benoemd tot Lid in de Orde van
Oranje-Nassau en kreeg de bijbehorende Koninklijke Onderscheiding door burgemeester Wilma Delissen-van
Tongerlo uitgereikt.
Relouw-Konings ontving de onderscheiding omdat ze zich dertig jaar op sociaal
en maatschappelijk gebied inzet voor de
inwoners in Kessel en Kessel-Eik. Ze is
bestuurslid bij het huiskamerproject,
was tussen 1995 en 2015 bestuurslid en
voorzitter van de Stichting Ouderenzorg
Kessel en tussen 2015 en 2019 secre-

taris bij de Stichting Dorpsontmoeting
Kessel. Ook was ze zestien jaar secretaris bij Stichting Kernteam Kessel- Kessel
Eik, tussen 2016 en dit jaar secretaris bij
Stichting Welzijn Kessel- Kessel Eik en
negen jaar vrijwilliger bij het infoloket.
Als vrijwilliger is de Kesselse ook actief
voor de parochie haar eigen dorp.

Een aantal keer per jaar verzorgt zij
de avondwake en ze is lectrice tijdens
eucharistievieringen. Dit doet zij ook al
verschillende jaren voor de eucharistievieringen in zorgcentrum Ter Borcht
in Baarlo. Daarnaast verzorgt mevrouw
Relouw-Konings administratieve werkzaamheden voor het jaarlijkse Triduüm.

Woonlasten Peel en Maas onder
landelijk gemiddelde
Inwoners van de gemeente Peel en Maas zijn volgend jaar meer kwijt aan woonlasten, gemiddeld 739 euro in
2020 ten opzichte van gemiddeld 727 euro in 2019. Toch zijn de woonlasten in Peel en Maas volgend jaar nog
altijd 53 euro lager dan het landelijk gemiddelde. Dat blijkt uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis.
Onder de woonlasten vallen de riool- en
afvalstoffenheffing en de onroerendezaakbelasting (OZB). In Peel en Maas zit
de relatief grootste stijging in de rioolheffing, die gemiddeld met 3,1 procent
omhoog gaat van 280 naar 288 euro.
Landelijk stijgt dit met 8 procent. De ozb
stijgt in Peel en Maas met 1,5 procent,
dat ligt ruim onder het landelijk gemiddelde van 4 procent. De afvalstoffen-

“Hij is afkomstig uit een agrarisch
gezin, maar is zelf geen tuinder”,
vertelt Mat Kersten, de voormalige
voorzitter. “Maar hij heeft wel een
duidelijke visie op de aspergesector.”
Kersten heeft de voorzittershamer
zeven jaar gehanteerd en werd bij

zijn aftreden op maandagavond
9 december uitgeroepen als erelid van het gilde. “Ik heb het met
veel genoegen gedaan, maar na
zeven jaar vind ik het tijd voor een
nieuwe wind.”
Beeld: LLTB

heffing blijft in 2020 gelijk; 197 euro
voor een meerpersoonshuishouden.
In gemeente Venray stijgen de woonlasten in totaal met 5,4 procent.
Daar gaan inwoners meer betalen aan
de afvalstoffenheffing. Inwoners van
Horst aan de Maas betalen inwoners
volgend jaar fors meer aan woonlasten, gemiddeld 835 euro ten opzichte
van gemiddeld 762 euro in 2019. Dat is

73 euro meer dan het landelijk gemiddelde.
Vereniging Eigen Huis heeft een steekproef gehouden onder 113 gemeenten
in Nederland. De stijging in de woonlasten wordt onder meer veroorzaakt door
de hogere kosten voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo),
waardoor gemeenten meer inkomsten
moeten genereren.

Paarse Vrijdag op het Bouwens
Het Bouwens in Panningen viert op vrijdag 13 december Paarse Vrijdag. De leerlingenraad van de school zet
die dag homoseksuelen, biseksuelen, lesbiennes en transgenders even extra in de aandacht.
Paarse Vrijdag is een jaarlijks terugkerende, internationale dag waarop mensen door het dragen van de kleur paars
hun solidariteit ten opzichte van LGBT’ers
(lesbiënnes, ‘gays’, biseksuelen en trans-

genders) laten zien. Op het Bouwens
wordt de hele dag aandacht besteed
aan Paarse Vrijdag. In de school zijn die
dag onder andere een marktkraam te
vinden, waar leerlingen door middel

van regenboogvlaggen en folders over
LGBT (en het uitgebreidere LGBTQIAP)
aandacht vragen voor het onderwerp en
meer informatie geven aan degenen die
daar behoefte aan hebben.

NIEUW geopen
NIEUW vanaf 16
december
vanaf 16 december geopend

Oh, zit dat zo!

Taxatie: wat is dit en waarvoor nodig?
Openingstijden:

dinsdag
09:00 - 17:00
woensdag
09:00 - 12:00 19:00 - 21:00
donderdag
09:00 - 17:00 19:00 - 21:00
zaterdag
08:00
Een taxatie is een waardebepaling van een woning of bedrijfspand, die wordt gedaan door een onafhankelijke, erkende
taxateur
die- 13:00
kennis

NIEUW vanaf 16 december geopend

van zaken heeft. Er zijn verschillende momenten waarop u een taxatie kunt laten uitvoeren. Bijvoorbeeld bij het verhogen
of oversluiten van
afspraak maken?
bel of app dan even
uw hypotheek maar ook bij de verkoop van uw woning.
Openingstijden:
U kunt een taxatie dus om meerdere redenen aanvragen. Wilt
u uw huis verkopen, dan is een
taxatie een mooie manier om de
richtlijn voor de verkoopprijs te
bepalen. In dat geval hoeft het
taxatierapport niet gevalideerd te
worden.

Voor de meeste mensen in dit de
meest interessante informatie
echter komen er ook veel andere
aspecten aan bod. U kunt hierbij
bijvoorbeeld denken aan de staat
van het onderhoud van de woning,
de inhoud en de oppervlakte en
de functionele indeling.
Maar ook de constructie van de
gebruikte materialen en de mate

dinsdag

Openingstijden:
dinsdag
09:00 - 17:00
dinsdag: 9:00 - 17:00
woensdag
woensdag: 9:00 - 12:00
| 19:00 - 21:00 09:00 - 12:00 19
donderdag
donderdag: 9:00 - 17:00
| 19:00 - 21:0009:00 - 17:00 19
08:00 - 13:00
zaterdag: 8:00 - 13:00zaterdag

09:00 - 17:00

van isolatie enwoensdag
energiezuinigheid
09:00 - 12:00 19:00 -Uw
21:00NVM makelaars/taxateurs donderdag
09:00 - 17:00 19:00 - 21:00
spelen een rol.
Regio
Peel en Maas
Ericaplein 18
zaterdag
08:00 - 13:00
5971 GC Grubbenvorst
Tevens wordt er gekeken naar
06-13041522
afspraak maken?
liekehairstylist@gmail.com
bel of app dan even
externe omstandigheden.
Denk hierbij aan ligging van
de woning en de bijbehorende
omgeving en bestemmingsplan
maar ook de ontwikkelingen
op de woningmarkt zijn van
invloed.
Het opstellen van een taxatierapport is niet gratis. De kosten die
hiervoor gerekend worden komen
voor eigen rekening en verschillen
per taxateur. Wij informeren u hier
graag verder over.

afspraak maken?
bel of app dan even

De Hypotheekshop
Makelaardij
Taxaties

Door: Ralf Hoeijmakers,
Hoeijmakers Makelaardij

Verzekeringen
ds 1979 •
S in
•
VENLO

•

•••

Als u het nodig heeft voor het
verkrijgen of wijzigen van uw
hypotheek dan is een validatie
noodzakelijk voor de hypotheekverstrekker. Hierbij is het belangrijk
dat de waarde van het huis op een
onafhankelijke, betrouwbare en
deskundige manier bepaald is.

Nadat de taxateur de woning van
binnen en buiten heeft geïnspecteerd wordt er een taxatierapport
opgesteld. In het rapport staat
uiteraard de geschatte waarde van
de woning.

NIEUW va

Ericaplein 18
5971 GC Grubbenvorst
06-13041522
liekehairstylist@gmail.com
Openingstijden:

M

Bron: Makelmail, Funda

www.aelmans.com

www.boutenmakelaardij.nl

www.hoeijmakersmakelaardij.nl

at

ies

NNINGEN
a k PA
x
e l a a r d i j • Ta

Al 40 jaar
uw Makelreaagiro!
in de

Panningen • Venlo
(077) 382 77 88 • www.sannen.nl
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15-vragen aan

Suze Doesborgh Panningen
Hoi

Column

Voordrachts
avonden
Dit jaar hebben we weer twee
voordrachtsavonden van de
schrijfclub. Volgens mij heb ik
vorig jaar ook al over die van
toen geschreven, maar ik vind
het zo leuk om over deze
avonden te schrijven dat ik
dat graag nog eens doe.
Maar natuurlijk over die van
dit jaar. Het was dan ook een
superleuke avond. Ondanks
dat ik eigenlijk nog half ziek
was, kon ik er heel erg van
genieten.

Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

Suze Doesborgh
12 jaar
Panningen
Bouwens van der
Boijecollege

Heb je een bijbaantje?
Ja, ik heb een bijbaantje. Ik heb een
krantenwijk in de buurt.

Wie zijn jouw helden?
Ik heb niet echt een held, maar het
Nederlands dameshockeyelftal is
wel een voorbeeld voor mij. Ik kijk
weleens de wedstrijden die het team
speelt en ook af en toe naar wat
YouTube-video’s over hockey. Hiervan
leer ik dan allemaal nieuwe trucjes,
dus op dat gebied is het elftal zeker
een groot voorbeeld voor mij.

Wanneer heb je voor het laatst
iemand geholpen?
Ik help eigenlijk elke dag wel
iemand in huis. Ik help bijvoorbeeld
met de tafel afruimen of iets anders
op het gebied van klusjes. Dus ja,
de laatste keer dat ik iemand heb
geholpen was eigenlijk vandaag
nog.

Wat is de leukste vakantie die je
ooit had?
Ik vind eigenlijk elke vakantie die ik
ooit heb gehad wel leuk. We gaan
namelijk elk jaar naar een camping

in Oostenrijk, waar ik dan veel vrienden heb die er ook elk jaar terug
komen. Ik vind het altijd supergezellig op deze vakanties en ik ga er
altijd weer graag heen om iedereen
weer te zien.

Wat is het beste cadeau dat je
ooit hebt gekregen?
Ik denk dat dat het kettinkje van
mijn overleden oma is. Toen ik
gedoopt werd, heb ik deze gekregen en nu heb ik hem altijd om. Ik
vind het een heel mooi en bijzonder
cadeau en ik draag het ook graag.

Wat deed je veel toen je klein was
en zou je nu ook nog wel willen
doen?
Vroeger knutselde ik vaak. Nu heb ik
daar helaas minder tijd voor, omdat
ik vaak te vinden ben bij de hockeyclub en ook een bijbaantje heb
waar ik veel tijd in steek. Daarnaast
is er ook nog huiswerk dat af moet.
Ik zou graag nog heel vaak knutselen, maar helaas gaat dit niet meer
omdat ik het nu dus erg druk heb.

Wie is je favoriete docent?
Op dit moment heb ik niet echt een
favoriete docent. Vorig jaar was de
docent van Nederlands toch echt wel
de leukste leraar die ik dat jaar had.
Hij was altijd heel aardig en legde
alles goed uit.

Wat is het laatste smoesje dat je
gebruikt hebt?
Dat was bij Frans. Toen kwam ik er
in de les achter dat ik mijn huiswerk niet af had. Als je bij Frans je
huiswerk niet af hebt, moet je al
gelijk iets overschrijven. Dit wilde ik
natuurlijk niet, dus toen zei ik dat ik
mijn schrift was vergeten om strafwerk te voorkomen.

Waar heb je het laatst de slappe
lach om gekregen?
Dat was met de verjaardag van mijn
zusje. Toen had ze paardenborstels
gekregen als cadeau. Ze ging toen
met die borstels de haren van een
vriendin van mij kammen. Dit was
toen erg grappig, dus ik kreeg meteen de slappe lach.

Wat kies je? Je kan onderwater
ademen of mag overal de muziek
bepalen.
Mij lijkt het allebei wel leuk, maar
dan denk ik toch dat ik kies voor
overal de muziek bepalen. Ik ga niet
zo vaak zwemmen, dus onderwater
ademen is voor mij eigenlijk helemaal niet nodig. Ook al lijkt het me
wel heel cool. Daarbij is het natuurlijk ook leuk als jij mag bepalen wat
voor muziek er geluisterd wordt.

kelijk in slaap komen, maar als dat
echt niet lukt ga ik even vijf minuutjes lezen. Dan lukt het vaak net wat
beter om in slaap te vallen.

Waar maak jij je huiswerk het
liefst?
Ik maak meestal mijn huiswerk aan
de keukentafel. Ik maak het vaak
hier, omdat ik dit een fijnere plek
vind dan mijn kamer.

Wat is je favoriete drankje?
Mijn favoriete drankje is Ice Tea
Green. Dit drink ik altijd erg graag
en vaak.

Wat is het verste dat je ooit van
huis bent geweest?
Het verste is Mallorca. Daar ben ik
vroeger een keer geweest toen mijn
zusje er nog niet was. Dat is dus al
lang geleden. Nu gaan we eigenlijk
elk jaar naar Oostenrijk op vakantie.

Het was grappig dat ik, hoewel ik
er de weken ervoor enorm naar
uitkeek en ik het niet eng vond,
het op de avond zelf toch weer
vreemd vond om op het podium
te staan. Ook was het weer gek
om aan een groep mensen mijn
verhalen voor te dragen. Het is
iets wat jij geschreven hebt. En je
hoopt natuurlijk dat mensen het
leuk, goed, mooi of wat dan ook
vinden. En dat maakt het toch
spannend. Dus ja, van tevoren
keek ik elke vijf minuten op
de klok om te checken of het
misschien al tijd was om op te
moeten.
De eerste avond was het in ieder
geval waard. Het is hartstikke
leuk om andere mensen te laten
luisteren naar wat je geschreven
hebt. Wat natuurlijk ook echt
leuk is, is het luisteren naar
de verhalen en de liedjes van
anderen. Dit alles maakt het tot
een superleuke avond.
Nu is het wachten op de
volgende avond en hopen
dat dan alles goed gaat.
Op dit moment heb ik totaal
geen zenuwen, maar ik weet
ondertussen ook wel dat als je
het me over een week vraagt,
mijn antwoord zeker veranderd
zal zijn. Maar dat is prima.
Zolang het leuk is en ik met een
goed gevoel naar huis ga, zal het
net zoals op de eerste dag, zeker
een geslaagde avond worden.

Waar dagdroom je het meest
over?
Ik dagdroom eigenlijk nooit. Er is
wel iets wat ik echt heel leuk vind
en waar ik dus best wel eens over
zou kunnen dagdromen. Het lijkt
mij namelijk heel cool om in het
Nederlands hockeyelftal te mogen
hockeyen.

Wat doe je als je niet kunt slapen?
Ik kan meestal wel gewoon makLisa
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Geplukt

Jolanda Janssen Helden
Deze Heldense zet zich graag in voor de medemens, of dat nu in haar werk als gezelschapsdame is of in haar rol als burgerraadslid. Ze heeft een duidelijke mening en wil altijd het
naadje van de kous weten. Deze week wordt Jolanda Janssen (57) geplukt.

Jolanda groeide op in Mierlo-Hout,
een klein dorp onder de rook van
Helmond. “Ik had een leuke jeugd
en was veel buiten. Mijn vader had
een eigen aannemersbedrijf en
vaak mocht ik op zaterdag met hem
mee op karwei. Op vrijdag kwamen
de bouwvakkers hun loon bij ons
thuis ophalen. Het was bij ons altijd
druk aan de keukentafel. Voor mijn
ouders was het belangrijk dat mijn
jongere broer en ik voor onszelf
konden zorgen en op eigen benen
konden staan. Nooit van iemand
afhankelijk moeten zijn, zo zijn we
opgevoed. Ik had een vrije jeugd,
al konden ze ook wel streng zijn.
We werden daarnaast gestimuleerd
onze eigen mening te vormen.
We hadden regelmatig diepgaande

gesprekken over allerlei maatschappelijke kwesties. Zo kan ik me herinneren
dat, ik was toen een jaar of 16, we het
hadden over de AOW en wat dat later
voor ons zou betekenen. We discussieerden veel en hadden allemaal een
duidelijke mening.”

Regie in eigen hand
Ze was een leergierig kind, zegt ze en
nog steeds wil ze alles weten en is
ze niet tevreden met één antwoord.
“Ik wil altijd verder graven en zoeken
naar meer.” Na de middelbare school
volgde ze een opleiding in de kinderen jeugdverzorging en kwam daarna
terecht in Groesbeek waar ze als begeleider werkte met mensen met een
lichamelijke beperking. “Ik heb het
altijd belangrijk gevonden om klaar te

Puzzel

Gezelschapsdame

Sudoku
Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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staan voor een ander. Als kind had ik
dat al. Als er iemand gepest werd zei
ik: ‘kom maar, dan gaan wij samen
spelen.’ Tegelijkertijd vind ik ook dat
mensen zoveel mogelijk de regie over
hun eigen leven moeten houden.
Verschuil je niet achter je beperkingen, maar zie je zwakke kant juist als
je kracht.” Jolanda werkte een aantal jaren bij zorgorganisatie Dichterbij,
totdat ze, na een reorganisatie, op
zoek moest naar iets anders. In Weert
richtte ze vervolgens een vestiging van
Brownies & downieS op, een lunchzaak gerund door medewerkers met
een beperking. Niet tevreden met de
koers van het bedrijf, besloot ze de
zaak uiteindelijk te verkopen. Intussen
had ze via internet Heldenaar Jos leren
kennen, met wie ze in 2015 trouwde.
Hun samengesteld gezin bestaat uit
drie dochters, waarvan de jongste een
beperking heeft.
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

Een jaar geleden richtte Jolanda haar
eigen onderneming op, de gezelschapsdame. “Toen mijn moeder ziek
werd, nam vooral het regelwerk met
instanties en dergelijke veel tijd in
beslag. Als ik bij haar op bezoek ging,
was ik daar meer tijd mee kwijt, dan
dat ik gezellig met haar een kopje
koffie kon drinken. Ik dacht toen wel
eens, was er maar iemand waar ik een
beroep op kon doen. Iemand die op
gezette tijden naar haar toe kon gaan
voor een praatje. Zo ontstond het idee
voor de gezelschapsdame. Mensen
hebben het steeds drukker met werk
en gezin en vinden het, als ze mantelzorger zijn, moeilijk om toe te geven
dat ze er niet altijd de tijd voor hebben. Mantelzorgen doen we met liefde,
maar je moet ook aan jezelf denken.
Ik kan hen lucht geven.”

Politiek
Als burgerraadslid voor de VVD is
Jolanda ook politiek actief. En ook dan
is ze niet tevreden met het eerste antwoord dat ze krijgt. “Ik vind de politiek
een leuk spelletje en zit altijd overal
met mijn neus tussen.” Tijd voor hobby’s heeft ze ook. Zo leest ze graag en

gaat ze er met de honden op uit in de
bossen of samen met Jos naar het theater. “We genieten van het leven en zijn
wel echte Bourgondiërs. We gaan graag
op vakantie. Het is mijn droom om ooit
nog eens een safaritocht te maken.”
Tekst en beeld: Marieke Vullings

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

Panningen rondom Loo € 10,00
Panningen rondom Ringovenstraat € 10,00
Meijel rondom Gebbelstraat € 8,00
Meijel rondom Heldensedijk € 10,00
Meijel rondom Nederweerterdijk € 12,00
Meijel rondom Langveld € 8,00

bedragen per week

WERKZAAMHEDEN Elke donderdag, vrijdag of zaterdagochtend het nieuwsblad HALLO bezorgen.
INTERESSE OF INFORMATIE Mail naar bezorgers@garcon.nl of bel 085 071 10 90.

Handelstraat 17 5961 PV Horst
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75 jaar bevrijding

Bijna alle Heldense oorlogsslachtoffers in kaart gebracht
De Poolse deserteur Leon Arendt en de familie Marx. Wie iets weet over deze onderduikers die zijn gesneuveld in de Tweede Wereldoorlog, wordt verzocht contact op te nemen met Piet Gommans of Jos Keijmes.
Het onderzoek naar alle oorlogsslachtoffers uit Peel en Maas is zo goed als afgerond.

met zoeken naar oorlogsslachtoffers.
“Er waren zes dienstplichtige soldaten
gesneuveld. Dat was alles wat bekend
was. Verder niks.”
Piet had daar geen vrede mee. Hij wilde
weten waar ze begraven waren, wie
hun familie was, wie hun kinderen.
“Het bleek dat voor de weduwen en
kinderen van die gesneuvelde soldaten
niks was geregeld.”
Er ontstond een zoektocht naar de
slachtoffers van de oorlog. Vooral naar
vrouwen en kinderen die om het leven
waren gekomen. “Dat was een vergeten
groep.” Op het monument stonden 94
personen. Piet had al snel in de gaten
dat het niet compleet was. Hij ging op
zoek naar andere slachtoffers en kwam
daarbij Jos Keijmes uit Helden tegen die
eveneens op zoek was. Samen vonden ze als snel nog eens 22 namen van
slachtoffers en hun verhalen.

Bevrijdingsdag 1944

“Kijk, daar is een letter weggevallen.” Jos Keijmes wijst naar één van
de namen op het oorlogsmonument op Everlo. De gesneuvelden
uit de oorlog worden hier herdacht,
maar het monument is aan slijtage
onderhevig. “Het moet ook opnieuw
gevoegd worden”, wijst Piet
Gommans. De gemeente had al in
januari aangegeven het monument
te willen herstellen, maar de werkzaamheden zijn uitgesteld omdat

deze twee heren het onderzoek naar de
namen nog niet rond hadden.
Eén van die namen: Antonie Schiphorst,
geboren in Deventer. Hij werd opgepakt bij de razzia in Helden op 17 mei
1944. “Bij Kamp Amersfoort heeft hij
twee keer op de lijst gestaan om afgevoerd te worden naar de Arbeitseinsatz
in Duitsland, maar hij is niet vertrokken”, vertelt Jos tijdens een gesprek met
HALLO Peel en Maas. “We weten niet
wat er van hem is terechtgekomen.”

Een dag later heeft de redactie
Piet Gommans aan de lijn met goed
nieuws, afkomstig van het Historisch
Centrum Overijssel: Antonie Schiphorst
heeft de oorlog overleefd. Zijn naam
hoeft niet op het monument. “Die kunnen we dus van de lijst strepen”, zegt
Piet Gommans opgelucht.
Het eind van de zoektocht is in zicht.
Vier jaar geleden was het 75 jaar
na het uitbreken van de oorlog. Piet
uit Panningen begon toen, in 2014,

Jos was vooral op zoek naar de begraafplaats van de gesneuvelden. En naar
de criteria om op het monument te
komen. “De gemeente had een lijst
met oorlogsslachtoffers, maar een aantal was niet op het monument vermeld. Niemand wist waarom. Ook het
Nationaal Comité 4 en 5 mei niet.”
Het werd een zoektocht die de mannen bijna boven de pet groeide. Er liggen nog slechts twee losse eindjes.
Nummer één: de Poolse deserteur Leon
Arendt. Van hem is niet bekend waar
hij precies vandaan kwam. Hij zat bij de
familie Greijmans in Beringe ondergedoken. Op Bevrijdingsdag, 18 november
1944, kwam hij om het leven door een
granaatinslag. Samen met mevrouw
Greijmans.

“Arendt is een typisch Poolse naam”,
weet Piet. “Waarschijnlijk is hij van
Joodse afkomst. Hij had kinderen, maar
die hebben we nog steeds niet gevonden. Er is dus familie in Polen die niet
weet dat vader Leon hier al 75 jaar
rust.”

Zigeunerfamilie
En dan is er nog de familie Marx.
Een gezin waarvan niet eens bekend
is uit hoeveel personen het bestond.
“Waarschijnlijk drie”, weet Piet.
“En waarschijnlijk was het een zigeunerfamilie.” Het enige dat Jos heeft gevonden is de naam Hannes Marx in één van
de archiefstukken. Verder weten ze nog
niets. Niets over de herkomst, niets over
waar ze zijn gebleven. “Misschien zijn
hun namen te vinden in de transportlijsten”, gokt Piet. Dus hij zoekt naarstig in
alle archieven naar Hannes of Johannes
Marx.
Want ze willen liefst dit jaar het volledige onderzoek afronden. Als op 4 mei
tijdens de Nationale Dodenherdenking,
het nieuwe monument op Everlo wordt
geopend, willen ze er een QR-code bij
plaatsen. Dan hebben geïnteresseerden online direct inzicht in de achterliggende gegevens van alle slachtoffers.
Op 31 december hopen ze het boek te
sluiten. Dan wacht hen een volgende
zoektocht. Naar dienstplichtige militairen uit de voormalige gemeente Helden
die werden uitgezonden naar voormalig
Nederlands-Indië.
Wie foto’s heeft van oorlogsslachtoffers of informatie, kan terecht bij
Piet Gommans (077 307 41 50) of
Jos Keijmes (077 306 11 55).
Tekst en beeld: Marc van der Sterren

Ingezonden brief

Skatebaanverlichting
Onlangs heeft PvdA/GroenLinks het idee aan het College van B&W voorgelegd om de skatebaan in
Panningen te gaan verlichten zodat jongeren, die nu tot overlast zijn bij het gemeentehuis, de kans te
geven in de avond op skatebaan hun kunsten te vertonen.
Het voormalige evenemententerrein
werd ruim twintig jaar geleden, zonder
goedkeuring van de buurtbewoners,
omgetoverd tot skatebaan. In tegenstelling tot wat in de meeste dorpen of
steden gebeurt, de skatebaan aan de
rand van stedelijk gebied te leggen,
werd er hier gekozen voor centraal,
dicht in de buurt, met sociale controle
van de omgeving. Jarenlang gedoogd

door de buurt, met vaak uitschieters
van overlast als gevolg van flink geluid.
Geluid dat wordt geproduceerd door de
skates en het neerkomen op de apparaten, de bijbehorende geluidsboxen
en scooters. Onlangs zijn er, zonder
communicatie met de omwonenden
op verzoek van enkele jongeren, meer
‘apparaten’ bijgeplaatst op de skatebaan, die ook goed als fietscrossbaan

blijkt te fungeren. Omdat deze apparaten waarschijnlijk van andere plekken
worden weggehaald, wordt het nu,
bij een beetje droog weer, goed druk
op de skatebaan. Met wel een positief
gevolg dat het gemeentehuis er geen
last van heeft.
Communicatie en overleg is er met
de omwonenden totaal niet geweest.
Verwijzend naar HALLO nummer 28,

waarin de gezamenlijke partijen en het
College van B&W overeenstemmen dat
er meer en betere communicatie dient
plaats te vinden met de inwoners, durf
ik te stellen dat het bovenstaande dan
toch een knap staaltje ‘gemeentepolitiek’ is. De buurtbewoners zijn bij mijn
weten niet geïnformeerd en worden
niet gehoord of gekend bij uitbreiding
en mogelijke verlichting van de skatebaan. Het is geen hogeschoolwerk om
te bedenken wat verlichting van de
skatebaan gaat opleveren aan overlast, als je nu al durft stil te staan bij

de uitbreiding. Ik ben aan het wachten op een ‘kort briefje’ (HALLO 28)
van de politiek waarin zal staan dat de
gemeente ‘grote plannen’ heeft in mijn
buurt en dat ik moet accepteren dat
er al, met excuses van de gemeente,
voortvarend apparaten en licht zijn bijgezet. Even vergeten te informeren? Of
gewoon niet nagedacht? Is er overlast,
dan kunnen we altijd bellen natuurlijk,
alleen weet ik niet wie van 17.00 tot
24.00 uur hiervoor is te bereiken.

van de Peel nog zo mooi verlichten,
het is slechts uiterlijke schijn. Binnen
zit bijna niemand meer. Gelukkig.’
Waar is zo’n geschrijf nu goed voor?
Om mensen die geloven en naar de
kerk gaan te kwetsen? Of schrijft de
columnist zijn eigen frustraties van
zich af? Ik had gehoopt in de blijde
dagen van Sint Nicolaas en nu we
ons in de advent voorbereiden op het
feest van Kerstmis, in zo’n column
iets positiefs te lezen, dat verbindt

en opbouwt. Helaas. De kerkgangers
van de parochie Meijel en alle andere
gelovigen en kerkgangers halen er
hopelijk hun schouders over op.
Natuurlijk heeft iedereen recht op zijn
of haar eigen mening, maar ik hoop
dat het ‘contempleren’ van de columnist in een volgende column leidt tot
meer respect voor de oprechte overtuigingen van anderen.

Johan Cox, Panningen

Ingezonden brief

Column Bladervaldagen
Ik heb de column Bladervaldagen, ondertekend door Marc, in het vorige nummer van HALLO Peel en Maas
gelezen. En deze heeft mij geërgerd. Natuurlijk mag een columnist prikkelend schrijven om mensen aan
het denken te zetten. Maar ik vond deze column onnodig kwetsend voor gelovigen en kerkgangers.
Hij trekt uit het verkeerd geciteerde
Bijbelvers van de apostel Paulus de
valse conclusie dat het christelijk
geloof gebaseerd is op leugens (fake
news). Marc schrijft: ‘Want indien de
waarheid Gods door mijn leugen overvloediger is geworden, tot zijn heerlijkheid…’ Paulus schrijft en bedoelt

natuurlijk heel iets anders. Lees maar
Bijbelcitaat (Rom. 3,7): ‘En als het
waar was dat menselijke leugens
de waarachtigheid van God deden
toenemen en zijn glorie vermeerderen, waarom zou dan nog iemand als
zondaar veroordeeld worden?’ Het is
dus niet waar! Ziet de schrijver niet dat

hij met dit verkeerde citaat en deze
kromme Bijbeluitleg zelf ‘fake news’
brengt? Maar dat doet hij, lijkt mij,
graag omdat hijzelf blijkbaar niets in
religies ziet. En vanuit die vooringenomenheid is hij zelfs blij als minder
mensen naar de kerk gaan. Hij schrijft
‘Dan kunnen ze in Meijel de kathedraal

Pastoor Peter van der Horst
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallopeelenmaas

Egchelse biomassacentrale geeft het
goede voorbeeld
Tegen de Egchelse dorpskern wordt een biomassacentrale gebouwd die duurzame energie op moet gaan wekken. Die wordt gewonnen uit de
warmte die vrijkomt bij het verbranden van houtsnippers. Het initiatief komt van Wijnen Square Crops uit Egchel, die met de centrale 5,5 miljoen kuub aardgas gaat besparen. Er is momenteel landelijk veel discussie over de vraag of energie opwekken via biomassacentrales wel zo
milieuvriendelijk is, vooral vanwege de rookgassen en schadelijke stoffen die vrijkomen door de verbranding.
Het plan van de gebroeders Wijnen past echter
binnen het bestemmingsplan van de gemeente. Daardoor kon het plan worden goedgekeurd
zonder tussenkomst van de gemeenteraad of inspraak van de omgeving.
Toch is er discussie over of een biomassacentrale
wel zo duurzaam is. Er zijn dan ook genoeg rede-

nen om kritisch naar dergelijke initiatieven te kijken.
Het vervangt aardgas misschien, maar hoe zit het
dan met de luchtkwaliteit?
Je kunt ook zeggen: we zouden trots moeten zijn op
dit duurzame initiatief. Alle kolencentrales moeten in 2030 dicht zijn, willen we de klimaatdoelen
van Parijs uit 2015 halen. Daarbij gaat de gaskraan

in Groningen over drie jaar dicht. We moeten dus
wel over op duurzame energie. Is het dan niet mooi
dat een onderneming uit een kleine kern als Egchel
straks het duurzame voorbeeld gaat geven?
Egchelse biomassacentrale geeft het goede voorbeeld. Wat vindt u?

Bespreking poll week 49

Polen zitten bij McDonalds uitstekend op hun plek
Wie vanuit Panningen richting McDonalds rijdt, ziet ze amper liggen: de 79 chalets die achter het fastfoodrestaurant verrijzen, waar zo’n
316 arbeidsmigranten komen wonen. Voor de arbeidsmigranten zelf is het een mooie locatie, zo vlak bij de oprit bij de autobaan richting
Eindhoven en Venlo, waar ze werken. De campus ligt tussen Koningslust en Maasbree, op een behoorlijke afstand voor de inwoners van Peel en
Maas. Toch is die afstand voor de arbeidsmigranten een belemmering als ze willen meedoen met het sociale leven in de dorpen. De stelling
luidde: Polen zitten bij McDonalds uitstekend op hun plek.
61 procent van de respondenten is het oneens
met de stelling. Martin Gommans vindt een
arbeidersmigrantendorp een heel slecht idee.
Zo reageert hij op Facebook: “Al die grote dozen
kunnen ook in een ander land liggen, waar meer
ruimte is. Zolang die zogenaamde migranten
goedkoop zijn, blijven de ondernemers er geld
aan verdienen. Maar als het economisch misgaat
dan mag de Nederlandse burger voor de kosten
opdraaien. Of heb je de WW-fraude niet mee
gekregen? Met het opengooien van de grenzen
hebben we veel ellende gekregen. Laten we eerlijk zijn: Nederland is al vol. Ondertussen stape-

len de problemen zich maar op. Overvolle wegen,
meer criminaliteit, geen woning voor eigen bevolking et cetera. Dus ik zeg nee tegen dat voorstel.”
Angelo Nagels vindt dat er een halt aan de ‘arbeidsmigrantenmaffia’ toegeroepen moet worden.
“Er verdienen nog te veel mensen aan het leed van
deze mensen. Ze worden zomaar ergens gedumpt,
het liefst met een hele grote groep waardoor integratie nooit van de grond kan komen. Ook moet de
gemeente veel meer doen om de problemen op te
lossen die ontstaan. Ik pleit voor een aanspreekpunt
bij de gemeente die tevens een stok achter de deur
heeft voor de organisatie die de woningen exploi-

Gevraagd

Hondenopvang & Uitlaatservice
www.villabibaonline.nl

teert. Met de huidige zelfregulatie kan je klagen wat
je wilt maar er gebeurt erg weinig.”
Theo Geurts is het, net als 39 procent van de respondenten, eens met de stelling. “Arbeidsmigranten (of gewoon internationale werknemers) hebben
woonruimte nodig. Dit is een prima oplossing die
uitstekend voldoet aan de wensen van die werknemers. Bij ons bedrijf werken we met circa 175 arbeidsmigranten, die mensen verdienen het om goed
bij elkaar (wat de meesten willen) te kunnen wonen
dichtbij de werkplek.”

medewerk(st)er/melk(st)er
op melkveebedrijf

Tel: 06 – 161 34 304
Kerkkuilenweg 13

Neem bij interesse contact op met:
fam. Jurgens, Keizersbaan 14b Kessel
tel. 077 - 462 31 31 of 06 - 15 94 43 28

5977 NG Evertsoord

Ingezonden brief

Zeg nee tegen woonzorgcomplex Kessel
Slechts weinigen zullen zich realiseren dat het pand en erf van de familie Laveaux nog helemaal niet te
koop stond in februari 2019, toen Stichting Onze Toekomst (SOT) overleg voerde met ambtenaren van de
gemeente Peel en Maas. Veersepad 13 is pas sinds 11 juli 2019 te koop aangeboden op Funda.
Sinds februari voerde de stichting 17
gesprekken met de ambtelijke staf en
medewerkers, maar ook met wethouders, bij de ontwikkeling van minimaal
13 appartementen aan het Veersepad
13.
Een klein groepje vitale particulieren heeft de gemeente verzocht te
helpen om het appartementencomplex voor henzelf mogelijk te maken
om samen oud te worden. Dit terwijl
de gemeente niet alleen meerdere
initiatieven voor appartementen aan
het Veersepad heeft tegengehouden, maar óók particuliere nieuwbouw. SOT kiest zogenaamd voor een

zorgmodel, zodat B&W dan met een
beroep op het maatschappelijk belang
bereid is het bestemmingsplan voor
een handjevol Kesselnaren te wijzigen.
Het positieve principebesluit dateert
van 5 juli. Niemand anders dan de
drie initiatiefnemers en hun vrienden is hiervan op de hoogte gesteld.
De omwonenden zijn uitdrukkelijk niet
geïnformeerd. Evenmin was er contact
met het dorpsoverleg Kessel noch de
met de dorpsondersteuner.
Het appartementencomplex van
SOT voldoet niet aan de kaders van
het beeldkwaliteitsplan en past al
helemaal niet in het karakteristieke

straatbeeld van het beschermde
dorpsgezicht. Waarom heeft SOT niet
gekeken naar andere of alternatieve
locaties in Kessel? Locaties die nota
bene in de ‘Woonvisie van april 2019
Kessel en Kessel-Eik’, wel uitdrukkelijk
door de inwoners zijn aangedragen.
De karakteristieke en beeldbepalende maasvilla wordt gesloopt om
de bouw van dit massale appartementencomplex mogelijk te maken.
Mogen bestemmingsplannen en
verordeningen ter bescherming van
het karakteristieke beeldbepalende
Veersepad hiervoor opgeofferd worden?

De wetenschap dat het college steun
had toegezegd en die steun aan anderen niet zou worden gegeven, is van
doorslaggevende betekenis. Er is geen
sprake van een level playing field bij
de verkoop en planontwikkeling van
Veersepad 13.
De unieke schoonheid van één van
de oudste dorpen aan de Maas wordt
voor het woongenot van slechts 25
Kesselnaren geruïneerd met een
façade voor een zogenaamde WoZoCo
aan de oever van de Maas in het eeuwenoude Kessel.
Zeg nee! Dit gaat alle Kesselnaren aan!
Otto Planten,
namens Red Karakteristiek Kessel
(de bewoners van Veersepad
11, 14, 15, 15A, 16, 17, 20, 22)

De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO, bevatten maximaal 350 woorden en worden met naw-gegevens geplaatst. De redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook kan
zij brieven weigeren die te lang zijn, te laat binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Ook moet de brief zakelijk van toon zijn. Er worden geen bijdragen opgenomen die
elders zijn aangeboden of die reageren op wat in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.

Karin vertelt

Column

Balans van
een jaar
Ze zeggen wel eens dat naarmate je ouder wordt, de tijd
steeds sneller voorbij lijkt te
gaan. Dat geldt zeker voor dit
jaar, met meer dan één mijlpaal.
Gemakkelijk was het niet, maar
gelukkig waren er een paar
bijzondere momenten die alles
toch een glansje gaven.
Eindelijk kwam er tijd om te verwerken, want verdriet laat zich
nu eenmaal niet elke keer weer
wegduwen. Pas op de plaats dus,
eraan toegeven en accepteren dat
het qua energie dus even minder
gaat. Goed voor jezelf proberen te
zorgen waar dat gaat, omdat het
verleden me geleerd heeft hoe
makkelijk je de grip op alles kan
verliezen. Ik luister dus beter naar
mijn lichaam.
De mooie momenten waren natuurlijk ook aanwezig. Ik mocht mijn
eigen prentenboek uitbrengen,
samen met Mieke. Het leukste
dat ik in jaren heb mogen doen.
Nog steeds word ik blij als ik het
boek doorblader, en ik ben dan ook
dankbaar dat ik die kans heb gekregen. Maar ook begon onze dochter aan haar tijd op het Bouwens.
Veel geregel vooraf, want het zou
veel van haar energie gaan vragen,
was onze verwachting. Dat bleek
te kloppen en ondanks dat dat ook
zorgen oplevert, zijn we trots dat ze
doorzet. Op het Bouwens denken
ze dan ook goed mee. Niets blijkt
onmogelijk, zolang je alles open
bespreekt met elkaar.

Niets blijkt
onmogelijk
Nu wacht er een nieuw jaar, hopelijk net zo bijzonder. Tijd voor een
nieuw boek zit er helaas niet in,
want het belooft pittig te worden.
Vooral voor onze liefzoon, die nu
voor de grootste uitdaging staat.
En dus maken we een plekje vrij in
ons huis en gezin. Van daaruit bouwen we, samen met zijn moeder,
aan zijn toekomst. Dag voor dag,
stapje voor stapje. En hopelijk kunnen we aan het eind van volgend
jaar dan zeggen dat alles er weer
zonniger uitziet. Maak er mooie
dagen van, met iedereen die een
plekje in je hart heeft.
Karin
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1 januari 2020

Tarieven milieupark stijgen
De verwerkingskosten zijn fors duurder geworden. Daarom gaan
de tarieven voor grof huishoudelijke afval en bouw- en
sloopafval flink omhoog. Ook voeren we het kofferbaktarief in
voor bezoekers die een kleine hoeveelheid brengen.
Grof huishoudelijk afval en bouw-sloopafval
• Kofferbaktarief: tot 0,5 m3 én aanleveren in kofferbak van auto € 5,00
• Tot 1 m3 € 10,00
• Van 1 m3 tot 2 m3 € 20,00
• Iedere m3 extra € 10,00
• Voor banden met velg en overige banden € 5,00 per stuk
Gratis
Tuinafval, Klein chemisch afval, autobanden zonder velg, textiel, alle soorten glas, elektra,
oud papier, frituurvet, tl-lampen, tuinafval, oud ijzer, PMD, GFT, luiers, harde kunststoffen,
piepschuim enz.
Sorteer thuis het afval al
Op het milieupark moet u het afval gescheiden aanleveren, sorteer daarom thuis al.
Dit voorkomt wachttijden.
Op zaterdag is het meestal druk op het milieupark
Als het kan bezoek het milieupark op maandag, woensdag en vrijdag. Dan is het minder druk.
De spelregels zijn voor het milieupark
• Alléén toegang voor inwoners gemeente Peel en Maas
• Toegangscontrole
• Legitimatie verplicht
• Maximaal 2 m3 per keer
• Tractoren en bedrijfswagens niet toegestaan
• Bedrijfsafval verboden
• U kunt alléén pinnen
• U moet het afval scheiden
• Verboden voor kinderen tot 12 jaar
• Speciale regels voor asbest (www.peelenmaas.nl)
Openingstijden
Maandag, woensdag en vrijdag van 9.00 - 16.00 uur
Zaterdag van 8.00 - 16.00 uur

Openingstijden tijdens feestdagen
Huis van de Gemeente
• Dinsdag 24 december vanaf 13.00 uur gesloten
• Woensdag 25 december, donderdag 26 december, vrijdag 27 december*
én zaterdag 28 december gesloten (*Voor het doen van aangifte geboorte of overlijden
zijn we vrijdag 27 december geopend van 9.00 tot 10.00 uur)
• Maandag 30 december geopend van 8.30 uur tot 19.30 uur
• Dinsdag 31 december geopend tot 13.00 uur
• Woensdag 1 januari gesloten
• Maandag 6 januari vanaf 16.00 uur gesloten
Bibliotheek
• Dinsdag 24 december vanaf 13.00 uur gesloten
• Woensdag 25 december én donderdag 26 december gesloten
• Vrijdag 27 december geopend van 8.30 uur tot 17.00 uur
• Zaterdag 28 december geopend van 8.30 uur tot 12.00 uur
• Maandag 30 december geopend van 8.30 uur tot 19.30 uur
• Dinsdag 31 december geopend tot 13.00 uur
• Woensdag 1 januari gesloten
• Maandag 6 januari vanaf 16.00 uur gesloten
Wegwijzer
• Dinsdag 24 december geopend van 08:30 uur tot 12:00 uur
• Woensdag 25 december, donderdag 26 december en vrijdag 27 december gesloten
• Maandag 30 december geopend van 08:30 uur tot 12:00 uur
• Dinsdag 31 december geopend van 08:30 uur tot 12:00 uur
• Woensdag 1 januari gesloten
• Maandag 6 januari* zijn wij geopend van 08:30 uur en 12:00 uur.
* De avondopenstelling is verplaatst naar maandag 13 januari 2020 van 17.00-19.00 uur.

17 december 2019

Aankondiging Besluitvormende
Raadsvergadering
Op 17 december 2019 wordt vanaf 19.30 uur een Besluitvormende Raadsvergadering
gehouden in het Huis van de Gemeente, Wilhelminaplein 1, 5981 CC Panningen.
De uitgebreide agenda met toelichting per onderwerp en bijbehorende stukken kunt u
raadplegen op de website: www.peelenmaas.nl > bestuur en organisatie > gemeenteraad
> besluitvormende raadsvergadering > datum 17 december 2019.
De vergadering kunt u op internet volgen via de link naar de webcast:
https://channel.royalcast.com/peelenmaas. U kunt ook op www.peelenmaas.nl of
www.peelenmaas.eu de link aanklikken.
Voor de vergadering staan de volgende onderwerpen op de agenda:
1. Vaststelling besluitenlijsten van: 2019-076 Besluitenlijst ORV 3 september 2019 2019,
2019-059 Besluitenlijst BRV 17 september 2019, 2019-061 Besluitenlijst ORV 8 oktober 2019,
2019-062 Besluitenlijst BRV 12 november 2019
2. Toekomstbeeld Helden (2019-070)
3. Beleidsnotitie pilot algemene voorziening hulp bij het huishouden (2019-071)
4. Verordening Jeugdhulp, individuele inkomenstoeslag (P-wet) (2019-064)

Besluit ambtshalve opnemen
adresgegevens in de
Basisregistratie Personen
Het college van Peel en Maas heeft besloten om de bijhouding van de persoonslijsten van
onderstaande personen op te schorten omdat uit een ingesteld onderzoek geen uitsluitsel
is verkregen over de huidige verblijfplaats.
Naam
Dymkowski
Rizk
Szmidt
Soualah
Aalburg

Voorletters
T.K.
S.
M.P.
M.
M.

Geb.datum
10-09-1978
14-09-1957
05-01-1966
23-09-1990
25-01-1983

Besluit ambtshalve opname vertrek naar ‘land’ in de Basisregistratie Personen (BRP)
Naam
Voorletters
Neagu
A.M.
Rusu
A.
Marwa Mohamed Elsayed Osman
Naime Mohammad Saleh Algaber

Geb.datum
26-09-1999
07-10-1998
16-02-1986
03-12-2013

Bezwaar
Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift bij ons
indienen. Dat doet u binnen zes weken na de datum van dit besluit. Daarmee voorkomt u dat
wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.
U stuurt uw bezwaar naar: het college van burgemeester en wethouders, Postbus 7088,
5980 AB Panningen

Afval vanaf 7 uur opgehaald

Containers niet leeg?
Het komt regelmatig voor dat we meldingen krijgen van containers die
niet zijn leeggemaakt.
De vuilnisauto rijdt niet terug voor verkeerd aangeboden containers, vastgevroren
containers of voor containers die te laat buiten gezet worden.
Het afval wordt vanaf 7 uur ’s morgens opgehaald! Zorg dat het afval op tijd buiten staat.
De komende tijd gaat het weer vriezen: schud of steek vooraf de inhoud los zodat de
container beter leeg gaat.
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Afvalkalender 2020
Tussen dinsdag 18 december en zaterdag 21 december ontvangt u de afvalkalender
met de post.
U kunt de afvalkalender ook downloaden voor in uw digitale agenda.
Kijk op onze website > afval.

vintage • industrieel • brocante

2
2.500lomop
kring

www.peelenmaas.nl

WhatsApp

Gemakkelijk en snel een berichtje sturen via WhatsApp
nummer 06 12 36 09 04. Wij beantwoorden WhatsApp
berichten maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur.
Gebruik WhatsApp niet voor privacygevoelige informatie.
U kunt via dit nummer niet bellen of een SMS versturen.

Pannen, leien, platte
en kunststof daken
Dakkapellen, dakramen
en trespabekleding
Dakgoten, lood,
koper en zinkwerk
Schoorsteenvegen,
renoveren en vernieuwen

Kringloopspullen ophalen of ontruimen?

Bel 06 10 38 89 24 voor een afspraak
J.F. Kennedylaan 260 - Panningen - allerhande-panningen.nl

Lokaal Peel&Maas

Tel 06 22 20 93 47 | www.abridak.nl

Hulp in de huishouding
Hulp in het huishouden staat op de raadsagenda. Nu in verband met
het abonnementstarief van 19 euro voor de algemene voorzieningen
binnen de WMO. In Peel en Maas loopt, ten aanzien van de huishoudelijke hulp, een fantastische pilot waar zorgen voor elkaar centraal
staat en die gedragen wordt door de gemeenschappen.
Dorpsondersteuners die op basis van
de vraag naar hulp in de huishouding achter de voordeur bij mensen
komen en daardoor zicht hebben op
hoe het werkelijk met mensen gaat.
Eenzaamheid en armoede kunnen zo
eerder opgespoord worden. De kern-

PvdA/GroenLinks Peel en Maas

teams uit Peel en Maas hebben aangegeven graag op dezelfde manier
volgens deze lopende pilot door te
gaan ondanks de nieuwe wetgeving. In sommige kernen op een
eigen manier en tempo. Zij hebben
meegedacht over hoe dit zo efficiënt

amendement op het raadsvoorstel
opgesteld. Zodat de kernen verder
kunnen zoals zij dat graag willen.
Belangrijk detail hierin is dat alle
kernen hun eigen tempo mogen
bepalen. Hulp in de huishouding in
Peel en Maas, een unieke samenwerking voor elkaar.

te zetten. De VVD heeft dit voorval
aangegrepen om omstandig uiteen
te zetten dat minima te veel krijgen.
Alle voorzieningen die minima kunnen aanvragen, worden bij elkaar
opgeteld. Dan roept de VVD dat
minima meer krijgen dan werkenden. Daar hebben wij het volgende
antwoord op gegeven. De voorzieningen voor minima zijn ook bedoeld
voor mensen die betaald werk hebben, maar desondanks een minimaal
inkomen hebben. Dat zijn helaas

heel veel mensen. Dat komt omdat
het minimumloon te laag is. De kloof
tussen arm en rijk neemt alsmaar
toe. Steeds meer economen roepen op daar iets aan te doen. Het is
onrechtvaardig en het is slecht voor
de economie. Dat inzicht is nog niet
doorgedrongen tot het jonge VVDraadslid dat vaker te hoog van de
toren blaast.

Saskia Vervoort en Wie Naus

Krijgen armen te veel?

Iemand die drie jaar lang rond moet komen van een minimaal inkomen, heeft recht op een jaarlijkse
toeslag. Eind 2014 heeft de gemeenteraad deze inkomenstoeslag vastgesteld: 390 euro voor een alleenstaande, 500 euro voor een alleenstaande ouder en 555 euro voor gehuwden. De raad heeft destijds
bepaald dat deze bedragen jaarlijks verhoogd worden met de consumentenprijsindex. Dat is niet gebeurd.
Dat is onlangs ontdekt door de accountant.
Een betrouwbare overheid zou deze
fout meteen melden, haar verontschuldigingen aanbieden en mensen
alsnog het geld overmaken waarop
ze recht hebben. Tot onze verbazing doet het College van B&W van
Peel en Maas dat niet. De raad krijgt

mogelijk te regelen is voor de dorpen en voor de gemeente. Dit heeft
onder andere geresulteerd in een
voorstel van de stichting Kernkracht.
Tot nu toe ook al verantwoordelijk
voor een stuk uitvoering van de hulp
in de huishouding. Het initiatief en
de inzet van alle vrijwilligers die
alles doen voor de huishoudelijke
hulp, daar mogen we trots op zijn.
Op basis van dit voorstel, het
raadsvoorstel en gesprekken hebben de verschillende partijen een

een voorstel om de inkomenstoeslag opnieuw te regelen. Geen woord
over het niet toepassen van de
indexering van 2016 tot 2019. Geen
woord over mensen alsnog geven
waar ze recht op hebben. De nietgeïndexeerde bedragen uit 2015

worden overgenomen als de vast te
stellen bedragen voor 2020. En de
verplichte jaarlijkse indexering wordt
losgelaten. Dat vinden wij niet zoals
het hoort.
Samen met Lokaal Peel&Maas dienen we een voorstel in om dat recht

Annigje Primowees,
Frits Berben, Raf Janssen

De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.
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Raadsvergadering 3 december 2019

Krediet voor De Sprunk unaniem toegekend
De agenda van de raadsvergadering van dinsdag 3 december was goed gevuld met diverse onderwerpen. Acht van de elf raadsvoorstellen werden aangenomen, waaronder de
kredietaanvraag voor de onderwijshuisvesting in De Sprunk in Koningslust. Over drie andere voorstellen die inhoudelijk wat ingewikkelder zijn, werd het besluit verschoven naar de
volgende vergadering.
Jonge gasten uit Koningslust
De publieke tribune was overvol, mede dankzij de aanwezigheid van een aantal
jonge gasten. Benjamin en Marijn van de kinderraad uit Koningslust, en Sam en
Niah, kinderleden van het Dorpsoverleg. Zij waren gekomen om te luisteren hoe de
gemeenteraad zou besluiten over de kredietaanvraag voor de onderwijsvoorziening
in De Sprunk in Koningslust. Burgemeester Wilma Delissen had speciaal voor hen dit
onderwerp naar voren gehaald, zodat zij -en hun ouders- niet zo lang hoefden te
wachten.
Het CDA, bij monde van raadslid Lon Caelers, beet het spits af met complimenten aan
het adres van alle betrokkenen. Het bijzondere is dat ”de school samengaat met het
gemeenschapshuis, wat meer kansen biedt. Jong en oud onder één dak. Uniek in Peel en
Maas” zei ze niet geheel zonder trots. En terecht, want zonder uitzondering waren alle
fracties positief over dit raadsvoorstel, waarin voor de school een andere invulling wordt
gezocht.
Raadslid Robert Hermans van Lokaal Peel en Maas en raadslid Peter Craenmehr van
AndersNu wilden nog weten of een deel van de investering kan terugvloeien naar
de gemeente, wanneer bij de herinvulling van het schoolgebouw geld overblijft.
Verantwoordelijk wethouder Wim Hermans gaf aan dat dit wat betreft het college zeker
tot de mogelijkheden behoort. Zoals verwacht, na de lovende woorden van de fracties,
werd het raadsvoorstel unaniem aangenomen.
Toekomstbeeld Helden
Het volgende onderwerp op de agenda was de toekomstvisie voor het centrum van
Helden. Eerder had de heer Curvers al ingesproken over dit onderwerp, met een heldere
boodschap. ”De samenstellers snakken naar actie.” Want, zo zei hij, er ”moeten middelen
vrijgemaakt worden.” Vervolgens liet hij in het kort de verschillende onderdelen van het
plan de revue passeren. Hij sloot af met de conclusie, gericht aan de raad: ”Helden heeft
uw steun nodig.”
Als eerste kwam de VVD aan het woord, bij monde van fractievoorzitter Geert Segers.
”Wij vinden het voorliggende voorstel erg gekunsteld.” Wat zijn partij betreft hadden
dit eigenlijk twee voorstellen moeten zijn. Met het eerste deel van het voorstel, de
kredietaanvraag voor het uitwerken van de dorpsvisie, zou de VDD zonder meer akkoord
zijn gegaan, aldus de heer Segers. Anders is dat het met tweede deel, over een krediet
voor de afwaardering van een door de gemeente aangekocht pand aan de Molenstraat en
de aanleg van een aantal parkeerplaatsen op die plek.” De verkoper van het pand heeft
goed voor zichzelf gezorgd” aldus raadslid Segers, maar ”of hiermee invulling gegeven is
aan de wens van de dorpsvisie is voor ons nog een grote vraag.”
Raadslid Angela Van Roij van het CDA vervolgde met complimenten aan de betrokkenen.
Vanwege ”de planning om hier parkeerplaatsen te realiseren om overlast omwonenden
en verkeersdeelnemers van de Molenstraat te verlagen” wilde het CDA wél instemmen
met het voorstel. Hetzelfde gold voor raadslid Craenmehr, die nog wel wat kritische
kanttekeningen plaatste. Hij stelde voor te onderzoeken of het mogelijk is om een
parkeervoorziening te realiseren achter Club Ultra – een pand dat ”we ons voor de neus
weg hebben laten pikken”. Dat biedt mogelijkheden om op plaats van de aangekochte
panden levensloopbestendige woningen te bouwen in plaats van parkeerplaatsen.
Raadslid Joep Hermans had zich speciaal voor dit onderwerp getooid met een blauwe
vlinderdas. Hij gaf namens Lokaal Peel en Maas een dikke pluim aan het Dörperoverleg
voor de zelfsturing en interactieve communicatie. Ook zijn fractie had het voorstel liever
opgeknipt gezien, maar een ”flinke stap voorwaarts maken voor de toekomst van Helden
vinden wij net iets belangrijker.”
Zijn fractie had verder nog een aantal vragen over het voorstel, onder meer of er
contact is geweest met de provincie en met omwonenden. Vragen die alle positief
konden worden beantwoord. Ook had raadslid Hermans nog een suggestie, namelijk
om dividend afkomstig van de Heldense Bossen te gebruiken voor de financiering van
dit project. ”Een leuk idee” aldus verantwoordelijk wethouder Agnet Mestrom, dat ze zal
meenemen.
Fractievoorzitter Annigje Primowees van PvdA/GroenLinks begon haar reactie met
een opmerking die naar eigen zeggen niet vaak voorkomt. ”Maar vanavond ben ik
het meer dan eens met de heer Segers van de VDD.” Ook de progressieve fractie in de
gemeenteraad is blij met het initiatief, maar kan niet instemmen met de aanleg van de
parkeerplaatsen.

Centrum Helden

Wethouder Mestrom begon haar reactie door aan te geven dat ze blij is dat de fracties
de richting van het voorstel omarmen, omdat ”het tijd wordt dat er in Helden wat gaat
gebeuren.” Ze ging ook nog kort in op een vraag van raadslid Peter Nouwen van het
CDA over de afwaardering, waarvan ze aangaf dit mee te nemen. Ook reageerde ze op
de suggestie van raadslid Craenmehr over de parkeerplaatsen achter Club Ultra, door
te stellen dat dit privéterrein is. Raadslid Craenmehr stelde voor om in dat geval een
wederdienst te vragen aan de betrokken ondernemer, hierin gesteund door raadslid Teun
Heldens van de VDD. Op diens verzoek zegde wethouder Mestrom toe te onderzoeken
of betrokken ondernemer de gemeente inderdaad een handreiking heeft gedaan als
het gaat om het beschikbaar stellen van parkeerplaatsen en de status hiervan. Zoals
uit de reacties al duidelijk werd, kon over dit voorstel niet gestemd worden tijdens deze
vergadering.
Pilot algemene voorziening hulp bij het huishouden
Het volgende voorstel was ook al een heikel punt: de pilot hulp bij het huishouden.
Eerder op de avond had de heer Van Lier, voorzitter van de belangengroep Hulp bij
het huishouden, gebruik gemaakt van het spreekrecht over dit onderwerp. Die begon
zijn betoog met een kop uit de krant: ’Ouderenzorg leidt tot miljoenenstrop’ en deed
een oproep om de pilot aan te passen, om zo te voorkomen dat in onze gemeente iets
soortgelijks gebeurt. De heer Van Lier gaf aan dat de negen van de tien deelnemende
kernen ”heel tevreden” zijn over de pilot en over de uitvoering. ”En dat zouden we
na 1 januari 2020 graag willen continueren en verder ook naar de toekomst voor alle
partijen betaalbaar willen houden. Echter nu gooit de wetgever zand in de geoliede
machine.” Hij doelde hiermee op de invoering van een vast abonnementstarief voor
algemene voorzieningen, waar ook de pilot onder valt. De heer Van Lier stelde een andere
optie voor, waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor de stichting Kernkracht en voor
de dorpsondersteuners. Ook wordt in het nieuwe voorstel, scenario 2+ genoemd, de
eigen bijdrage gemaximeerd op 19 euro per maand, om ongelijkheid met zorgvragers
uit Baarlo te voorkomen. Al met al ”een uniek voorbeeld van zelfsturing” aldus de heer
Van Lier.
Amendement
PvdA/GroenLinks nam in de persoon van raadslid Primowees als eerste het woord.
Zonder al te diep op de details in te gaan, gaf ze aan dat haar fractie een breed gedragen
amendement wilde indienen, samen met het CDA, AndersNu en Lokaal Peel en Maas.
Raadslid Caelers las namens het CDA het omvangrijke amendement voor. In grote lijnen
komt dat erop neer dat vastgehouden wordt aan het kerndoel en de looptijd tot eind
2021; dat er drie vormen zijn, namelijk een maatwerkvoorziening binnen de WMO, een
algemene voorziening binnen de WMO en een dorpsvoorziening voorliggend aan de WMO;
dat iedere kern een eigen keuze kan maken; dat de eigen bijdrage wordt gemaximeerd
op 19 euro; dat de stichting Kernkracht kan worden ingezet voor de afwikkeling; en dat
regelmatig overleg wordt gevoerd met de gemeente.
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5981 CC Panningen
077 - 306 66 66
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De VVD reageerde als enige tegenstander: ”Dit is geen amendement maar een boek.”
Fractievoorzitter Segers zei dat de VDD tegen het afschuiven van verantwoordelijkheden
naar de kernen is. Ook is het voor de VVD ”volstrekt onacceptabel dat hulpvragers, die
hun hele leven belasting betaald hebben in een progressief belastingsysteem, op het
moment dat ze hulpbehoevend worden opnieuw gepakt worden.” Bovendien, zo stelde
raadslid Segers, zijn de voorstellen ’juridisch flinterdun’.
Lokaal Peel en Maas reageerde in de persoon van raadslid Saskia Vervoort. Haar fractie
ondersteunde het amendement omdat de kernteams op deze manier willen doorgaan.
”Het amendement is een verdieping van het raadsvoorstel’ aldus raadslid Vervoort.
Raadslid Craenmehr had hier ”niet veel aan toe te voegen. Mensen moeten de zorg krijgen
die ze nodig hebben”. En dat is voor hem reden genoeg om in te kunnen stemmen met het
amendement.
Raadslid Raf Janssen maakte van de gelegenheid gebruik om een opmerking van
raadslid Segers recht te zetten. ”Er is op geen enkele manier sprake van afschuiven naar
de dorpsgemeenschappen en ik vind dat ook een diskwalificatie van de mensen die de
taken op zich nemen”. Verder benadrukte raadslid Janssen dat het abonnementstarief
niet is gestoeld op inkomenspolitiek, maar bedoeld is om stapeling van kosten te
voorkomen. Er ontspon zich een levendige discussie tussen de beide raadsleden,
waarbij de wederzijdse standpunten duidelijk naar voren werden gebracht. PvdA/
GroenLinks vindt dat inwoners naar draagkracht zouden moeten betalen voor WMOondersteuning. De VVD is van mening dat mensen met een hoger inkomen al voldoende
belasting betalen of betaald hebben en wil dat iedereen evenveel bijdraagt. Het feit dat in
het amendement op het raadsvoorstel de mogelijkheid bestaat dat in de toekomst toch
een vorm van last naar draagkracht wordt ingevoerd, is voldoende voor de VVD om het
niet te steunen.
In een reactie beaamde wethouder Mestrom dat het voorstel niet is gestoeld op
inkomenspolitiek. Ze voegde eraan toe dat de woorden van de inspreker ter harte
genomen moeten worden. De kosten van de ouderenzorg lopen immers op en de
vergrijzing neemt toe, waardoor zelfsturing steeds belangrijker wordt. ”Hoe prachtig is
het dan dat we in onze gemeente zo’n mooi voorbeeld van zelfsturing en regie van vitale
gemeenschappen hebben.”
Ze ging ook nog in op een aantal vragen en voorbehouden van de raad, over onder
meer de juridische houdbaarheid. ”Dat we ons hier mogelijk op juridisch op glad ijs
begeven. Maar dat doen meer gemeentes met ons en die randen zoeken we op, want
anders komen we er niet, denken we.” Ze benadrukte dat het College het raadsvoorstel
heeft opgesteld in overleg met de belangengroep, nadat die uitvoerig haar achterban had
geconsulteerd.
Raadslid Primowees van PvdA/GroenLinks vroeg nog expliciet aan de VDD-fractie
waarom die het raadsvoorstel niet in stemming wilde brengen. Een logische vraag,
aangezien alle andere fracties wel voor wilden stemmen. Fractievoorzitter Segers van
de VVD gaf aan dat zijn partij het voorstel eerst wil voorleggen aan juridisch experts van
de Tweede Kamerfractie. Dat zal de uitkomst van de stemming niet veranderen, wat
raadslid Primowees een kritische vraag ontlokte: ”Wilt u soms nog meer tegen zijn?”.
Maar de VVD-fractie was niet te vermurwen, waardoor de stemming twee weken werd
uitgesteld.
Aangenomen
De volgende vier raadsvoorstellen werden alle unaniem aangenomen: twee
bestemmingsplanwijzigingen, een uitkering voor een ’bommenregeling’ in het Weidebos
te Helden en een Aanpassing van de gemeenschappelijke Regeling BsGW, een orgaan dat
de gemeentelijke belastingen int voor een groot aantal gemeenten. Raadslid Henk Boots
van Lokaal Peel en Maas onthield zich bij een van de bestemmingplannen van stemming,
vanwege zijn familieband met de aanvragers.
Verordening Jeugdhulp en Individuele Inkomenstoeslag
Hoe anders was dat bij het raadsvoorstel over de Verordeningen Jeugdhulp en de
Individuele inkomenstoeslag. Met de aanpassing van de Verordening Jeugdhulp
konden alle fracties wel instemmen, in tegenstelling tot de Verordening Individuele
Inkomenstoeslag. Maar om verschillende redenen. Raadslid Wie Naus van Lokaal Peel en
Maas diende mede namens AndersNu en PvdA/GroenLinks een amendement in. Insteek
is om de toeslag alsnog te indexeren, zoals de raad bij de invoering in 2014 had besloten.
Door onbekende redenen is dat namelijk niet jaarlijks gebeurd, waardoor een aantal
inwoners minder ontvangen dan waar zij recht op hebben.

De Sprunk, Koningslust

Raadslid Janssen van PvdA/GroenLinks nam vervolgens het woord en hij begon met
excuses: ”Ik wil op de eerste plaats wat rechtzetten wat betreft mijn eigen falen in deze
zaak.” Destijds was hij namelijk zelf wethouder en in die hoedanigheid verantwoordelijk
voor het niet-indexeren. Raadslid Janssen vroeg de huidige wethouder waarom dit niet
meteen is gemeld en gerepareerd zodra het was opgemerkt. De VVD-fractie reageerde op
die vraag bij monde van raadslid Heldens: ”Het siert u dat u uw eigen falen toegeeft, dat
u het besluit van de raad niet hebt uitgevoerd, maar ik vind aan de andere kant dat u ook
wel lef heeft om daarna het college te bevragen (…) Enige bescheidenheid was misschien
wel op zijn plaats geweest.”
Namens het CDA vroeg raadslid Ebie Peeters naar de kosten van het alsnog indexeren
van de inkomenstoeslag. Wethouder Hermans gaf aan dat het zou gaan om ongeveer 200
personen, met een kostenplaatje van zo’n 2.000 euro per jaar. Maar het uitvoeren van de
reparatie moet secuur gebeuren en hiermee is veel tijd gemoeid, wat dus ook kosten met
zich meebrengt.
De VVD liet weten vraagtekens te hebben bij het voorstel voor indexering. Raadslid
Heldens haalde een column aan van Annemarie van Gaal, waarin zij de stapeling van
toeslagen benoemt. Het raadslid rekende voor dat iemand zo op een netto maandsalaris
van meer dan 2.000 euro kan uitkomen. Als alternatief voor het raadsvoorstel opperde
de VDD de inkomenstoeslag te gebruiken voor een bijdrage aan mensen die een baan
vinden, om zo werken te stimuleren.
Raadslid Craenmehr van AndersNu was kort over het voorstel: ”We moeten doen wat we
beloofd hebben.” Raadslid Naus van Lokaal Peel en Maas reageerde op de optelsom van
de VVD door te stellen dat alleenstaande ouderen het een stuk minder breed hebben dan
de VVD doet voorkomen. Raadslid Janssen van PvdA/GroenLinks vroeg aan wethouder
Hermans of die kon aangeven hoeveel mensen in de bijstand voldoen aan het plaatje
dat raadslid Heldens schetst. Die op zijn beurt van de wethouder wilde weten hoeveel
mensen met een uitkering bereid zijn iets te doen in ruil voor hun uitkering, zoals de
wethouder even daarvoor betoogde. De wethouder zegde toe deze cijfers te overleggen
tijdens een bijeenkomst over het Sociaal Domein, waarna de discussie werd afgesloten.
Toch geen hamerstuk
Het volgende voorstel over de verordening Belastingen en Tarieven zou in feite een
hamerstuk moeten zijn. Immers in de raadsvergadering over de gemeentelijke begroting
was hier al uitgebreid bij stilgestaan. Toch diende PvdA/GroenLinks -tegen beter weten
in- twee amendementen in. Deze haalden het beide niet, zodat de verordening met
24 stemmen voor en 2 tegen werd aangenomen.
De laatste twee raadsvoorstellen, over de verordeningen naamgeving en nummering
van adressen en over de rechtspositie raadsleden werden beide unaniem aangenomen.
Voorzitter burgemeester Delissen sloot af met de conclusie dat drie raadsvoorstellen
worden doorgeschoven naar de laatste raadsvergadering van dit jaar. Deze vindt plaats
op dinsdag 17 december, om 19.30 uur in het Huis van de Gemeente.

De raadsvergadering thuis vanaf de bank volgen of later terug kijken?
Dat kan via de websites www.peelenmaas.nl of www.peelenmaas.eu. Ga naar gemeenteraad en klik op raadsvergadering live.
Natuurlijk ben je altijd welkom in het Huis van de Gemeente.
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Nederlaag

Op het podium

Judoka’s Helden groeien op
toernooi Geleen uit tot helden
Judoclub Helden nam op zondag 8 december met meer dan
veertig judoka’s deel aan het toernooi in Geleen. De deelnemers
presteerden naar behoren.

Frits Hermans was verantwoordelijk
voor de worp van de dag. Met een
staande linkse schouderworp zorgde
hij voor groot applaus, ook bij mensen buiten de club. Frits werd dan
ook eerste in zijn poule. Een van de
jongste deelnemers, Reff Joris, won al
zijn wedstrijden met ippon. Ook Vian
van Dril, Line Bos, Aron Theunissen,
Meggy Hermans, Fleur van Sundert,
Marlouk Colbers en Joris Verstappen
werden eerste. Veel judoka’s behaalden een tweede plaats, te weten

Romy Zegers, Ryan Dielissen, Luna
Lucker, Djow Joris, Bart Verstappen,
Jarno Hoenson, Diego Coopmans
en Sanne van Sundert. Ralf Relou
en Lucas Colbers werden derde.
Dat gold ook voor Lieke Verstappen,
Jona Holthuijsen, Luuk van den Berg,
Minke, Boonen, Lenn Dirckx en Bo
van den Brand. De andere judoka’s
deden goed hun best, maar bereikten helaas niet het podium.
Tekst: Judovereniging Helden

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

Maasbree rondom Leeuwerik € 10,00
Maasbree rondom Molenstraat € 10,00
Kessel rondom Heldenseweg € 7,50
Panningen rondom Past. Huijbenplein € 7,00
Panningen rondom Ruijsstraat € 7,00
bedragen per week
WERKZAAMHEDEN Elke donderdag, vrijdag of zaterdagochtend het nieuwsblad HALLO bezorgen.
INTERESSE OF INFORMATIE Mail naar bezorgers@garcon.nl of bel 085 071 10 90.

Handelstraat 17 5961 PV Horst

Dames VC Kessel staan met
lege handen
De dames van VC Kessel stonden op zaterdag 7 december tegenover VC Volt dames 1 uit Haps. Deze ploeg was
tot vorige week koploper, maar na een fikse nederlaag moesten ze deze plaats inruilen voor plek vier. Ze hadden dus iets goed te maken. VC Kessel daarentegen had niets te verliezen.

De dames lieten meteen merken dat
ze aanwezig waren, maar toen het
fluitsignaal klonk vergaten de dames
deze aanwezigheid vast te houden,
wat direct resulteerde in een achterstand en een vroege time-out
van coach Nico om de boel wakker
te schudden. Langzaam maar zeker
werd de achterstand ingehaald en
kroop Kessel punt voor punt dichterbij om uiteindelijk op 18-17
de eerste voorsprong te pakken.
De voorsprong werd vrijwel direct
weer ingeleverd, de set ging met
25-20 naar Volt.
Met het idee dat hier zeker iets te
halen viel, werd de tweede set ster-

ker gestart. Verdedigend werd het
sterker en ook de servicedruk werd
opgevoerd. Bijna hadden de dames
VC Volt op de knieën en leken ze af
te stormen op set winst met een
voorsprong van 18-8, maar VC Volt
kroop dichterbij en de overtuiging
van het begin van de set verdween.

Lange rally’s
via 21-15 kwam Volt op 22-22 om
direct door te stormen naar 25-23.
In de derde set ging het gelijk op.
Sterk spel van beide kanten zorgde
voor lange rally’s, maar de Kesselse
dames kwamen net te kort: 25-22.
Helaas werd in de laatste set al

gauw tegen een achterstand aangekeken door een sterke serviceserie van VC Volt. Deze achterstand
wisten de dames niet recht te trekken. Zo ging de laatste set ook naar
volt met 25-19. Blijkbaar waren alle
cadeautjes de avond van te voren al
gegeven, want na een 4-0 nederlaag
stonden de dames met lege handen.
Volgende week komt VCE/PSV naar
Kessel. De laatste wedstrijd van de
eerste seizoenshelft kan live worden
bijgewoond om 18.00 uur in sporthal
achter de Hoaf.
Tekst: Anne van de Beuken,
VC Kessel

Veerkracht

Dames Olympia boeken zege op bezoek
bij VCA
Volleybalclub Olympia heeft op bezoek bij VCN uit Capelle aan den IJssel op zaterdag 7 december een ruime
overwinning geboekt, 1-3. De Panningse dames toonden zo nu en dan een prima staaltje veerkracht.
Na een lange rit naar Capelle aan
den IJssel en een Limburgs onderonsje met de heren van Peelpush
begon het dameselftal van Olympia
om 17.00 uur aan de wedstrijd.
Op de service van Ivon liep het team
al snel uit naar een 4-0 voorsprong
en was de toon gezet. De pass
werd netjes verzorgd waardoor
er goed verdeeld kon worden aan
het net. In deze eerste set werden
de Panningse dames ook wel een
handje geholpen door de vele servicefouten van VCN, waardoor VC
Olympia overtuigend de eerste set
binnenhaalde met 20-25.
De tweede set ging vanaf het
begin gelijkop. Aan beide kanten werden de ballen van de vloer

gehaald en mooie punten gescoord.
Halverwege de set kwam de pass
even iets minder aan, waardoor
VCN een paar punten uit kon lopen.
Door goed verdedigend werk van
Lian en mooie opslagen van Teddy
kwam VC Olympia weer terug in de
set en werd het een ware thriller.
Uiteindelijk trokken de Panningse
dames aan het langste eind en werd
de set met 28-30 binnengehaald.
In de derde set ging VCN voortvarend van start en stond er al snel
een 10-2 voorsprong voor de thuisploeg op het scorebord. Op dit
moment kwam de uitstekend spelende Vivian aan service kwam VC
Olympia weer terug in de wedstrijd.
Met hard werken, werd de derde

set alsnog ruim binnengesleept.
De winst tegen de nummer 2 was
binnen. In de vierde set begon
VC Olympia met een gewijzigde
opstelling, vastbesloten om voor
de volle winst te gaan. De invallers
leverden uitstekend werk, echter
had VCN niets meer te verliezen en
begon vrijuit te spelen. Zij haalden
dan ook als eerste de grens van
twintig punten en door onnodige
foutjes van de Panningse meiden
kregen zij de ruimte om de laatste
set binnen te halen.

Tekst: volleybalclub Olympia
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Baarlo steelt overwinning in
derby met MVC’19
Van een aftastende fase was in de enerverende confrontatie
tussen de eerste herenteams van VV Baarlo en ‘oer-rivaal’ MVC’19
uit Maasbree op zondag 8 december totaal geen sprake. Beide ploegen lieten van meet af aan zien vol voor de overwinning te gaan.
Baarlo ging er met de overwinning vandoor, 1-0.
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Peelpush kan geen vuist maken
Het eerste herenteam van volleybalvereniging Peelpush uit Meijel reisde zaterdag 8 december af naar Capelle
aan den IJssel, waar een wedstrijd tegen koploper VCN op het programma stond. Peelpush kon geen vuist
maken en keerde na een 3-1 verlies huiswaarts.
In de eerste set begon Peelpush sterk.
VCN maakte fouten en kwam onder druk
te staan door een prima service en de
scorende middenas. De mannen liepen
uit naar een comfortabele voorsprong
boven de 20. Toch moest Meijel vluchten in een time-out, waarna ze uiteindelijk toch als eerste bij de 25 was, 1-0.
Het leek alsof VCN in de tweede
set even uit een ander vaatje tapte.
Peelpush kwam op een flinke achterstand en VCN zette serverend een

enorme druk neer. Dit resulteerde in
een uiteindelijk dikke setwinst voor de
mannen van VCN, 1-1.
In de derde set zette VCN deze lijn doodleuk door en wederom kwam Peelpush
op achterstand. Het degelijke en bijna
foutloze spel van de Capellenaren verdient natuurlijk ook een compliment,
want dit zorgde voor eenzelfde setverloop als in de tweede set, 2-1 achter.
De vierde set startte een stuk beter.
Peelpush legde weer een prima ser-

vice over het netje, en VCN moest weer
wat wissels toepassen om de druk op
de spreekwoordelijke ketel te houden.
Tot aan de 15 punten gingen beide
teams gelijk op, maar VCN schakelde op
en helaas kwamen de Meijelnaren niet
meer onder de druk vandaan. De vierde
set, en daarmee de wedstrijd, ging naar
de thuisploeg, 3-1.
Tekst: Rikus Leenders,
volleybalvereniging Peelpush

Massale vreugde bij Baarlo na de winnende treffer van Laurents van den
Ham, uiterst links

Baarlo startte sterk, maar het was
MVC’19 dat vervolgens het initiatief overnam. De gasten zaten feller
op de bal waar Baarlo steeds een
stap te laat kwam. Baarlo-doelman
Jeffrey Schouenberg hield zijn
ploeg met enkele goede reddingen
op de been. Met de 0-0 stand bij
rust mocht Baarlo de handjes dichtknijpen.
In de tweede helft werd het duel
evenwichtiger. De kansen werden
daardoor aanzienlijk spaarzamer en
er was veel geploeter op het zware
veld. Naarmate het duel vorderde
werd duidelijk dat de ploeg die zou
gaan scoren, spekkoper zou gaan
worden. Dat werd Baarlo. Een lange
bal over de rechterflank werd in

de slotfase verkeerd ingeschat
door een MVC-verdediger. Zo had
Laurents van den Ham plots vrije
doortocht naar het doel. De nog
‘piepjonge’ Baarlose goalgetter
faalde niet. Met een droge schuiver
klopte hij koelbloedig MVC-doelman
Stan Caris, 1-0. Het was daarna nog
even billenknijpen voor Baarlo, dat
defensief op de been bleef en de
minieme voorsprong veilig over de
eindstreep trok. Zo nestelt Baarlo
zich nadrukkelijker in de top van de
ranglijst.

Tekst: Len Gielen,
voetbalvereniging VV Baarlo
Beeld: Len Gielen

Herpertz Bevo Hc pakt punt
tegen koploper

Helden JO17-2 kampioen eerste klasse
Liefst vijf jeugdteams van VV Helden dongen tot de laatste speeldag mee naar het kampioenschap. Van hen had
alleen de JO17-2, uitkomend in de eerste klasse, het kampioenschap in eigen hand. Het elftal versloeg Vitesse’08
JO17-1 op de laatste speeldag overtuigend met 4-2, waardoor het feest na afloop los kon barsten. Dat gebeurde
samen met de 150 toeschouwers die waren komen kijken. De JO17-2 van Helden speelde dit seizoen tegen bijna
alleen maar standaardelftallen. De JO17-1, JO17-3, JO13-1 en JO13-2 hadden nog een theoretische kans op het
kampioenschap, maar die is met name door de goede prestaties van de concurrenten verkeken.

Vlees met smaak, dat is ons motto!

Herpertz Bevo Hc heeft zaterdag 7 december tegen koploper
Achilles Bocholt thuis gelijkgespeeld. Na een ruststand van 14-14
deelden de ploegen de punten, 30-30.
Herpertz Bevo Hc hield gelijke
trede met de ongenaakbare koploper. Het scoreverloop gaf duidelijk te zien dat het krachtsverschil
miniem was. Het kwam zelden
voor, dat een van de twee ploegen
een voorsprong had van twee doelpunten verschil.
Het was weer een spectaculaire
wedstrijd met schitterende doelpunten, maar ook fantastische
keepersreddingen. Herpertz Bevo
Hc- doelman Arjan Versteijnen was
de grote uitblinker aan Panningse
zijde. De Belgen beschikten over de
topscorer in de BENE-league Serge
Spooren. Hij maakte liefst 13 doelpunten in deze wedstrijd.
Bij de Belgische koploper speelde
ook oud-Herpertz Bevo Hc- speler Quinten Colman. Hij was goed
voor vier treffers. Aan Panningse
zijde was Jeroen van den Beucken
met 8 treffers het succesvolst.

Overigens beschikt Herperts Bevo
Hc over meer goede schutters.
Liefst acht spelers wisten tegen
Achilles Bocholt te scoren.

Final Four
In de slotfase hadden beide ploegen kansen op de overwinning,
maar met het 30-30 gelijkspel
konden na afloop beide ploegen
leven. Herpertz Bevo Hc staat nog
gedeeld vierde in de BENE-league.
Plaatsing voor de Final Four heeft de
Panningse ploeg in eigen handen.
Liefst zeven ploegen zijn in de race
voor de Final Four. Herpertz Bevo Hc
speelt bij wijze van spreken iedere
week finales. Met een bijna helemaal fitte selectie moet Herpertz
Bevo Hc zich kunnen plaatsen voor
de Final Four.

Tekst: Mat Nellen, Herpertz Bevo Hc

Kerstaanbieding:

(prijzen geldig van 16-12-2019 t/m 31-12-2019)

Carpaccio 80 gr € 2,25 per stuk Runderrollade € 12,50 per kg
Entrecote € 26,50 per kg
Tournedos € 49,75 per kg
Kogelbiefstuk € 22,50 per kg Ossenhaas aan het stuk
€ 46,75 per kg
Rosbief € 16,75 per kg
Speciale openingstijden voor Kerstmis:
16 december gesloten | 17 december 10.00-15.00 uur | 18 december gesloten
19 december 10.00-17.00 uur | 20 december 08.30-17.00 uur | 21 december 08.30-15.00 uur
23 december 08.30-17.00 uur | 24 december 08.30-15.00 uur | 27 t/m 31 december gesloten

Vanaf 2 januari 2020 staan wij weer voor u klaar!

Herefords Slagerij B.V. | Donk 1A, 5995 PL Kessel | 077 303 18 79

www.herefords.nl
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Mooie resultaten tijdens eerst
wedstrijd voor SC Pareja
Turnclub Pareja organiseerde op zaterdag 7 en zondag 8 december in sporthal de Piushof in Panningen de eerste plaatsings
wedstrijden van het seizoen. Er werden verschillende prestaties
gehaald door de turnsters.

Nieuwe stunt heren Olympia blijft uit
Na de knappe overwinning van vorige week stond er zaterdag 7 december wederom een lastige wedstrijd op
het programma voor de heren van Olympia. Ditmaal werd er in eigen hal gespeeld tegen nummer 2 Stravoc
uit Stamproy. Een zeer ervaren team met veel bekende gezichten voor enkele Olympia-spelers en de coach.
Het lijkt bijna standaard te worden
voor Olympia om slecht aan de wedstrijd te beginnen. Ook dit keer tegen
Stravoc stond er snel een 5-0 achterstand op het scorebord. De thuisploeg
wist hier wederom goed mee om te
gaan en knokte zich bij 16-16 langszij.

Kleine stunt
Stravoc liet zich echter niet van de wijs
brengen en nam het heft weer in handen. De Panningenaren blijven aanvallend de bezoekers onder druk zetten.
Aan het eind van de set leek een
kleine stunt in de maak, maar Olympia

Lize van Mullekom en Esmae Bos
beten het spits af. Zij eindigden respectievelijk als zesde en zevende.
Pim Maessen en Juulke Teeuwen
eindigden als negentiende en
zesde. Meike Koopmans wist met
een derde plek het podium te
bemachtigen. Lisa Scheenen (4e),
Jade Janssen (12e) en Noa Wijnen
(15e) lukte dat niet. Bij de junioren
divisie 3 eindigde Lieve Boots als
tiende en Tessa Deckers als 15e.

Op zondag werd Linda Verboeket
bij de senioren in divisie 2 6e.
Cheyenne Bos eindigde als 17e in
divisie 3. Pupillen Gielke Verhaeg,
Renske Timmermans, Mex Zanders
en Fleur Sillekens maakten het
plaatje compleet. Gielke eindigde
zelfs als eerste. Renske behaalde
ook een podiumplek (3e). Mex
werd 4e en Fleur 12e.
Tekst: turnclub Pareja

Voor uitbreiding en aanvulling voor ons team en werkplaats zoeken wij de volgende medewerkers:

MONTAGE- EN PRODUCTIELEIDER MACHINEBOUW M/V
Tevens inkoop van onderdelen en klantcontact in
verband met service en reparaties

CONSTRUCTEUR
MACHINEBOUW M/V
Ervaring met Solid Works

BESTURINGSTECHNICUS

M/V

Ervaring met Siemens PLC programmeren

ASSEMBLAGE- en of
REVISIETECHNICUS

Frustratie
Dat beide teams aan elkaar gewaagd
waren, bleek wel in de derde set. Tot
19-19 bleef het gelijkop gaan, tot frustratie van de bezoekers. Stravoc kon
geen afstand nemen van een overtui-

gend spelend Olympia en ging forceren. De Panningenaren bleven kalm en
wachtten hun kansen af. Bij de eerste
de beste kans die ze kregen, maakten
ze het ook af.
De setwinst van Olympia kreeg echter
geen goed vervolg. Het Panningse
niveau zakte ver terug en binnen een
mum van tijd was de wedstrijd afgelopen. Stravoc ging er zodoende met de
winst van vandoor en Olympia bleef
enigszins teleurgesteld achter met één
punt.
Tekst: volleybalclub Olympia

Paardenprijzen op de Vosberg
PSV de Cavaliers uit Helden reed zondag 8 december op eigen bodem bij manege de Vosberg een dressuurwedstrijd, maar ook een Cavaliers Youngster Cup voor driejarige dressuurpaarden.
In de klasse L1 won Inge Maessen
met Houdini een derde prijs. Een ex
aequo vierde plaats was voor Anne
Pouwels met Jarona en Laurie Vervoort
met Kanway. In de klasse L2 behaalde
Laurie Vervoort een vijfde prijs met
Krates. Met Jaguar H behaalde zij
een tweede prijs in de klasse M2.
Anouk Neefs wist in de klasse Z1 de
overwinning binnen te halen met
Guess en met Gallardo behaalde ze
een vijfde prijs. Ook mocht Anouk
Neefs met Guess op zondag deelnemen aan de finale, ook hier wist ze de
overwinning op haar naam te zetten.

PSV Caprilli

Lenssen Vul- en Sluittechniek B.V. te Sevenum is een
modern bedrijf met een internationale klantenkring,
dat nieuwe en second-life machines levert voornamelijk
bestemd voor de voedingsmiddelenindustrie.

bleef op 23 punten steken.
In de tweede set bleven de
Panningenaren Stravoc onder druk
zetten. Er waren voldoende kansen
om de bezoekers pijn te doen, maar
slordigheidjes tegen zo’n ervaren team
kon Olympia zich niet permitteren met
als gevolg een 2-0 achterstand.

Ook PSV Caprilli sleepte op de Vosberg
prijzen in de wacht. In de klasse Z1
was de proef met 234,5 punten gere-

den door John Steeghs met Gesture S
een tweede prijs waard. In de klasse
B reed Simone Salemans-Dusch met
haar paard Hollywood Hills met 195
punten, naar de zesde prijs.
Na de finale werd de Cavaliers
Youngster Cup voor 3 jarige dressuurpaarden verreden. Hier ging de
overwinning naar Laurie Vervoort van
PSV de Cavaliers met Gentlemen.
Bij een dressuurwedstrijd in
Hegelsom behaalde Romee Neefs van
de Cavaliers intussen een vijfde prijs
in de klasse DB met Kachento, Hanna
Neefs behaalde een tweede prijs in
de klasse DM2 met Don Diamond.

Up Winds Byoutie
Damaè Hanssen behaalde een
vierde prijs in de cross klasse D-L

met Up Winds Byoutie tijden de
Brabant Horse Trials te Udenhout.
Gesprongen werd er dit weekend
in de Peelbergen op de wedstrijd
van de Ruif Meijel. In de klasse B
behaalde Janine Maassen een tweede
prijs met Kiekiviola en in de klasse
L behaalde zij een vijfde prijs met
Jelena. Inge Sonnemans behaalde
met Uline van ter Hilst een negende
prijs in de klasse L en een vijfde prijs
in de klasse M.
Manon Veekens, van P.S.V. De Ruif
werd in klasse L 6e.
Amber Huskens van PSV Caprilli nam
deel aan de dressuurwedstrijd in
Horst voor pony’s. In de klasse L1/L2
nam ze met haar pony Just For Fun
met 207,5 punten de 1ste prijs mee
naar huis.

Sfeerloos verlies voor Tuposdames
Het eerste damesteam van Tupos uit Baarlo vertrok zaterdag 7 december naar Linne voor een wedstrijd
tegen Limac. In een sfeerloze wedstrijd, waar Tupos niet lekker in het spel kwam, verloren de Baarlose dames
met 4-0.
Al tijdens de eerste set was de
sfeer ver te zoeken. Wanneer Tupos
scoorde, werd er geen feestje
gevierd. Hierdoor kwam Tupos niet
lekker in het spel en werd de eerste
set met 25-18 verloren. In set twee
zette deze sfeer zich onnodig voort.
Hierdoor werd het spel ook rommelig
en werden de individuele taken niet
juist uitgevoerd. Limac scoorde door

veel variatie in de aanval aan het
net, 25-16.

Weinig risico
De sfeer bij Tupos werd in de derde
set al iets beter. Helaas heeft het niet
geholpen en werd ook die eindstand
25-16. In de vierde en laatste set was
de sfeer nog steeds niet zoals die
moest zijn. Door weinig risico in de

service kon Tupos Limac niet genoeg
onder druk zetten. Desondanks werden er nog een aantal ballen goed
onderschept en bleef de rally lopen.
Helaas schoot Tupos tekort en werd de
set verloren met een stand van 25-16.

Tekst: Yoni Hendriks,
volleybalvereniging Tupos

Zowel op onze locatie als bij klanten

VC Peelpush werkt met Fysio & Sport
Meijel

Redelijke beheersing van de Engelse en Duitse taal is
gewenst en in het bezit van rijbewijs.

Na jarenlang met een fysiotherapiepraktijk uit Deurne te hebben gewerkt, stapt Peelpush over op Fysio &
Sport Meijel.

M/V

CAO metaalbewerkingsbedrijf is van toepassing.
Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen
met Mart Lenssen 06 53 21 6887.
Solliciteren kan per e-mail op: m.lenssen@lvs-bv.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Berghemweg 23, 5975 RJ Sevenum
T +31(0)77-467 2157 I www.lvs-bv.nl

Vice-voorzitter Peter Verstappen van
VC Peelpush en tevens voorzitter van
de Technische Commissie zegt bijzonder blij te zijn met de overstap.
“Er kan nu op korte afstand van de
club snelle en goede fysiotherapeutisch zorg aan onze leden worden
geleverd”.
Fysio & Sport Meijel laat weten

de sportmedische begeleiding bij
VC Peelpush te willen optimaliseren.
De fysiopraktijk is gespecialiseerd in
het behandelen van sportblessures
en het uitvoeren van orthopedische
revalidatie. De clubsupport richt zich
op educatie, preventie, blessurebegeleiding en –behandeling.
Om de sportmedische begeleiding te

optimaliseren voor alle leden houdt
VC Peelpush een inloopspreekuur in
Sporthal De Körref. Alle leden van
Peelpush krijgen een screening van
een sportfysiotherapeut zodat een
individueel advies of aangepaste
begeleiding kan plaatsvinden.
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Kerstmiddag senioren en mindervaliden
Baarlo
Stichting Kerstmiddag Baarlo organiseert voor de 42e keer een kerstmiddag voor Baarlose zieken, invaliden,
gehandicapten en senioren. Deze vindt plaats op donderdag 19 december in zaal Unitas in Baarlo. Er is onder
andere muziek van De Keverberger Muzikanten.
De kerstmiddag wordt elk jaar speciaal voor senioren, mindervaliden en
zieken georganiseerd. De zaal gaat
om 13.30 uur open en het programma
begint om 14.10 uur. Kapelaan Te
Boekhorst verzorgt een boeteviering
en een plechtige Heilige Mis en er is

muziek van seniorenkoor Levenslust
en De Keverberger Muzikanten.
Voor koffie of thee en vlaai wordt
gezorgd. Het programma is rond
18.00 uur afgelopen.
De kerstviering bijwonen kan enkel
door middel van opgave bij de orga-

nisatie. Dit kan tot en met donderdag 12 december bij Mariet Bouten
(Bong 33 in Baarlo), Jan Dietz (Albert
Neuhuysstraat 14) of bij sociëteit Aan
‘t Paedje bij zorgcentrum Ter Borcht in
Baarlo.
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Kerst in Alzheimercafé
Het Alzheimer Café Peel en Maas organiseert op dinsdag 17 december om 19.30 uur een Kerstavond met muziek, voordrachten en
gedichten door Brigit Geuijen en Pierre Wilms.
Het Alzheimer Café is voor iedereen
die direct of indirect met Alzheimer
te maken heeft. Dus ook voor wie
bang is dement te worden, wie
zorgt voor iemand met dementie
of voor degene die er beroepshalve
mee te maken heeft.
Het Alzheimer Café Peel en Maas
vindt plaats in Gemeenschapshuis

‘t Erf, Kapelaan Nausstraat 5 te
Egchel. Om 19.00 uur is de deur
open, het programma begint om
19.30 uur. De avond wordt uiterlijk
21.30 uur afgesloten. Meer informatie is verkrijgbaar bij de avondcoördinator Alzheimer Café regio
Peel en Maas, Annie VissersJanssen, 06-12381465.

Kasteel De Keverberg Kessel

Laatste kerstconcert To Be
Continued
Voor de laatste keer organiseert Close Harmony Group To Be
Continued een kersthappening in Kasteel De Keverberg in Kessel.
De twaalfkoppige zanggroep houdt in 2020 namelijk op te bestaan.
Het afscheidsconcert Carol of the Bells vindt plaats op zaterdag
21 december.

Jubilarissen Fanfare St. Jozef Beringe
Fanfare St. Jozef Beringe heeft onlangs zes jubilarissen mogen huldigen. Dennis Stammen, Hans Mertens,
Marieke Mertens en Sjaak Leijsten zijn allemaal 15 jaar lid. Jos Wilms werd in het zonnetje gezet omdat hij
60 jaar lid is en Leo Zinzen omdat hij 70 jaar bij een muziekvereniging zit. “We zijn supertrots dat we dit
soort jubilea mogen vieren”, aldus St. Jozef. Naast alle jubilarissen was er ook even een momentje voor
Jamie Peeters die haar A-diploma had gehaald.

De avond in kerstsfeer begint die
zaterdag al buiten bij de ingang van
het kasteel, waar het Kessels koperensemble kerstmuziek ten gehore
brengt. Herders leiden de bezoekers
daarna door de verschillende kasteelruimtes waar diverse artiesten optreden, zoals harpiste Oxana Thijssen,
strijkersensemble Trio col Legno
en Trio Angelico. Elders in het kasteel wordt een kerstverhaal verteld
met daarbij passende muziek. To Be
Continued zingt zelf diverse bekende
en onbekende ‘Christmas carols’.
De Close Harmony Group houdt in
2020 op te bestaan, zo maakte ze
vorige maand bekend. Close harmony

is een meerstemmige zangstijl en dat
maakte het voor To Be Continued zo
moeilijk. “Iedereen heeft het steeds
drukker en het wordt moeilijker om
compleet te repeteren”, schreef de
groep op haar Facebook-pagina.
In onderling overleg is daarom besloten de stekker er na 2019 uit te trekken. Het kerstconcert op 21 december
is dan ook het afscheidsconcert.
Dit begint om 19.30 uur.
Neem voor meer informatie over
Carol of the Bells in het Kesselse kasteel contact op met Peter Klaasen op
Roggelseweg 38 in Helden,
bel 077 307 73 97 of mail naar
peter@klaasen.biz

TE HUUR / PACHT

Landbouwgrond
3,30 ha Meijel

Geschikt voor asperges, bosbessen of kwekerij.
Voor taxaties, advies en bemiddeling.
Vestjens Grondzaken BV • 077 - 307 28 18

Vier jeugdteams MVC’19 kampioen
In het jaar waarin MVC’19 zijn honderdjarig bestaan vierde, heeft het merendeel van de jeugdteams het
najaarsseizoen goed afgesloten. Op 30 november wisten de JO11-2 en JO13-1 (zie foto) het kampioenschap
binnen te halen. Een week later waren de JO15-2 en de JO19-1 aan de beurt. Deze vier teams worden op
zaterdag 14 december gehuldigd in de kantine op het sportpark in Maasbree. De JO9-1 eindigde de najaarsreeks ongeslagen in de hoogste klasse van Noord-Limburg.
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Aanschuiven bij de
energiecoach
Kennis- en ontmoetingsplatform Sunny Community organiseert
op donderdag 12 en vrijdag 13 december bijeenkomsten voor
mensen die meer informatie willen over energiebesparing.
De energiecoaches van het platform zijn dan aanwezig in het
Sunny informatieloket in Panningen.
De energiecoaches van Sunny
Community helpen bezoekers
gedurende de twee bijeenkomsten bij energiebesparing door het
geven van tips, het maken van
een woningscan of door advies te
geven over leningen en subsidies.
Beide bijeenkomsten vinden plaats

in het Sunny Informatieloket in
Duurzaamheidscentrum Peel en
Maas op John F. Kennedylaan 260
in Panningen. De coaches zitten
op donderdag 12 december klaar
van 15.00 tot 17.00 uur en op vrijdag 13 december van 19.00 tot
21.00 uur.

Natuurpark Vlakbroek
‘Parel van het Platteland’
Dankzij Natuurpark Vlakbroek krijgt Koningslust naast de titels
‘Kern met Pit’ en ‘Mooiste plekje van Peel en Maas’ nu ook het
predikaat ‘Parel van het Platteland’. De jury van de verkiezing
selecteerde de twintig mooiste ‘parels’ van Nederland en maakte
er een boekje en routekaart van.
De nieuwe titel kreeg het Vlakbroek
van de jury van de landelijke Henk
Aalderink prijs. Deze wordt elk jaar
uitgereikt en is een initiatief van
P10, een samenwerking van plattelandsgemeenten die in 2008 door
Henk Aalderink werd opgericht om
extra aandacht te creëren voor het
platteland.
Dit jaar werden uit alle inzendingen 20 ‘parels’ geselecteerd, die volgens de jury het
best laten zien ‘hoe levendig
en bruisend het platteland is’.
Het Vlakbroek in Koningslust is volgens de jury het bezoeken waard.

Stichting Natuurpark Vlakbroek
is trots: “Dit is alleen mogelijk
gemaakt door al onze vrijwilligers.
Of ze nu regelmatig of een enkele
keer hebben meegewerkt, wij willen ze allemaal danken voor hun
inzet.”
De route die is samengesteld doet
de acht provincies Noord-Holland,
Friesland, Groningen, Drenthe,
Gelderland, Noord-Brabant en
Limburg aan. Het boekje en de routekaart zijn gratis te downloaden
via www.p-10.nl/parels Een een
gedrukt exemplaar is te bestellen
via p10@opsterland.nl

Bel Canto huldigt Henk van Goch
Tijdens het onlangs gevierde Sint Caeciliafeest van Heldens gemengd koor BelCanto is Henk van Goch
gehuldigd. Hij is vijftig jaar lid van het koor en heeft ook vele jaren de functie van secretaris bekleed.
“Zijn vaak humoristische benadering en zijn inzet voor het koor worden zeer gewaardeerd door de leden”,
laat Bel Canto weten.

Vierseizoenenwinterwandeling met IVN
Natuureducatieorganisatie IVN Helden organiseert zondag 22 december de laatste wandeling van de serie
vierseizoenenwandelingen. Deze wordt dit jaar gecombineerd met de traditionele winterwandeling die rond
deze tijd van het jaar plaatsvindt. De wandeling start bij In de 7e Hemel in Grashoek.
Onder leiding van landschapsgids
Peter Maessen uit Grashoek wordt
een wandeling gemaakt over het
struinpad Verheven Peel. Dit pad verbindt het hoogste deel van de regio,
de Marisberg (op 36,4 meter) met het
laagste deel, het Molentje op 31,8
meter. Op het bosrijke, droge stuifzandgebied van de Marisberg zakt
het water in de grond. In het natte
veenweidegebied van het Molentje
komt dit water weer naar boven als

kwel. In het tussenliggend gebied, de
Scherliet, vindt men nog hoogveenrestanten. Ook het recent aangelegde
voedselbos ligt op de route van de
wandeling.
Niet alleen natuur, maar ook geschiedenis speelt een rol tijdens deze
wandeling. Zoals de twee verveningskanalen, een vliegtuigmonument
uit de Tweede Wereldoorlog en een
basalten zuil die de ‘Wegh van Meijel
op Seven’ markeert. Na de wandeling

wordt er bij In de 7e Hemel voor koffie, soep en brood gezorgd.
De wandeling start om 14.00 uur
vanaf In de 7e Hemel in Grashoek.
Vertrek kan door middel van carpoolen ook om 13.30 uur vanuit het
IVN-gebouw op de Kloosterstraat in
Helden. Aanmelden is nodig en kan
tot en met zondag 15 december bij
Harrie Peeters via
penningmeester@ivnhelden.nl

FEESTELIJK GENIETEN

OP Z’N BUFKES
Ook online
te bestellen!
www.bufkes.nl

BUFKES HAM

+ PARTYSAUS
INCLUSIEF BRAADZAK

BUFKES PANNINGEN, MARKT 4

GELDIG VAN 01-12-19 T/M 31-12-19

SAMEN VOOR

1750

Jubilarissen muziekvereniging Egchel
Tijdens de viering van het 50-jarig bestaan van muziekvereniging Egchel werden vier jubilarissen gehuldigd en in het zonnetje gezet. Charles van Dril, Geert Schmitz en Wendy Leijsten (van links naar rechts) zijn
ieder 25 jaar lid van de vereniging. Nel Manders is al 50 jaar lid.
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Optreden Zuid-Limburgse band

Country blues in Thalia Baarlo
De country-bluesband Maytree Rhythm & Blues Band treedt zaterdag 14 december op in het zaaltje van
Thalia in Baarlo. De muziek van deze Zuid-Limburgse band uit de Oostelijke Mijnstreek wordt vergeleken met
‘het oude koempelgevoel’: eenvoud, hard labeur en saamhorigheid.

Kleuterkerst Baarlo
Kleuterkerst Baarlo viert zijn twintigjarig bestaan in het jaar van
het achtste eeuwfeest van het dorp. Om dit te vieren is er een
levende kerststal op de Markt bij de kerk op zaterdag 21 en zondag
22 december.
Zoals elk jaar voeren de jeugdige
Baarlose toneelspelers het kerstspel
op in de parochiekerk op kerstavond.
Kinderen spelen ieder hun eigen
rol, zoals het kindje Jezus, Josef,
Maria, engeltjes, herders, schapen, de drie koningen. Het kerstspel wordt uitgevoerd met muziek

van het kleuterkerstkoor. De kleine
meisjes van twintig jaar geleden zijn
inmiddels dames. Voor de laatste
keer laten ze hun muzikale klanken
horen onder leiding van Petra Gijsen.
Het kerstspel vindt plaats op dinsdag 24 december om 16.30 uur in de
kerk in Baarlo.

Bèùke met Kicken
Marlon Kicken uit Sint-Oedenrode was slechts één van de tonpraters die het publiek liet ‘bèùke van ’t lache’, aldus René Naus van
CV de Kieveloeët. Het was alweer de twaalfde editie van ‘t Sjééle
Waazel Gala, zaterdag 7 december in d’n Binger in Meijel.

Het repertoire van de country-bluesband bestaat uit liedjes uit de country
en blues. Veelal met eigen composities, maar er worden ook covers
gespeeld. De band, die drie cd’s heeft

uitgebracht, bestaat uit zanger/multiinstrumentalist Frans Meijboom, Jan
Meijboom (elektrische/akoestische
gitaar), Karel Koster (zang/toetsen)
en de bas/ritmesectie Koos Koster en

Herm Klaassens.
Het optreden vindt plaats in de zaal
van Thalia aan de Grotestraat in Baarlo
en begint om 20.30 uur.

21e editie

Bluestraffic Live Beringe met Italiaanse
gitarist
Gitarist Enrico Crivellaro sluit dit jaar de 21e editie van het bluesfestival Bluestraffic Live in Beringe af.
Deze vindt plaats op zaterdag 14 december in gemeenschapshuis De Wieksjlaag.
De Italiaanse Crivellaro stond op alle
grote podia in de wereld tussen grootheden als BB King, John Lee Hooker en
Mose Allison. Hij treedt op Bluestraffic
Live op en wordt begeleid door Mike

& The Mellotones. Van Nederlandse
makelij staat Detonics met haar
Chicago Blues op het podium van het
Beringse festival. Ook Supersonics
treedt op; een band die een eigen

koers vaart binnen de rock ‘n roll,
country, rockabilly en blues.
De deuren van De Wieksjlaag gaan op
14 december om 19.30 uur open.

Inloop-kerstavond ‘t Hoës van Bree
Soos ‘t Hofje en ‘t Hoës van Bree in Maasbree organiseren op zaterdag 14 december een inloopavond die
geheel in het teken staat van Kerstmis. Er is muziek en zang te horen en er worden kerstverhalen verteld.
vertellen een eigentijds verhaal in
‘sappig’ dialect. Het geheel wordt
gepresenteerd door Hanneke Vaessen.
Bezoekers worden ontvangen met
koffie of thee en iets lekkers en er
kan volop worden meegezongen op

deze avond. De inloop-avond is in
de grote zaal beneden van ‘t Hoës
van Bree in Maasbree. De zaal is om
19.30 uur open, het programma begint
om 20.00 uur en duurt tot ongeveer
22.00 uur.

Sounds of Silence

Simon&Garfunkel Acoustic in DOK6
Panningen
Jop Wijlacker en Dennis Kolen treden donderdag 19 december op bij DOK6 Theater in Panningen met hun
voorstelling Sounds of Silence. Ze kruipen dan in de huid van het artiestenduo Simon&Garfunkel.
De twee muzikanten waren in het
theaterseizoen 2017-2018 al te gast
in Panningen. Dit jaar zijn ze terug.
Jop Wijlacker en Dennis Kolen halen
hun jeugdherinneringen op met de

mooiste Simon&Garfunkel liedjes.
Van het ingetogen Sound of Silence,
Scarborough Fair en Homeward Bound
tot het opgewekte Mrs Robinson,
The Boxer en Cecilia. De liedjes wor-

Hans Keeris, Gilbert Petit en Berry
Knapen. Muziek en dans waren er
van Die Heimat Kapelle en showgroep Let’s Do it.
Beeld: Meijel24

Het Huis van Morgen zoekt

COMMUNICATIETALENT

Muziek en zang

Tijdens de kerst-inloopavond is er een
kerst- en wintermuziek-medley met
samenzang en begeleiding op piano
door Kenny Janssen, er worden enkele
kerstverhalen verteld, Nic en Wiet
zingen kerstliederen, Frans en Pauline

Naus kijkt terug op een geslaagd
buuttegala en spreekt van een
gezellige avond, met optredens van
een hoog niveau. Behalve Kicken
waren dat jeugdbuuttekampioen
Dylano Driessens, Helga Cornelissen,

den ondersteund met beelden en
afgewisseld met anekdotes en persoonlijke herinneringen.
De voorstelling Sounds of Silence
begint om 20.15 uur.

Het Huis van Morgen in Panningen is een laagdrempelige
demonstratiewoning waar kennis gemaakt kan worden met
mogelijkheden die er zijn op het gebied van woningaanpassingen en
(zorg)technologie. Er zijn diverse hulpmiddelen aanwezig die je ter
plekke kunt uitproberen. Inmiddels heeft het Huis van Morgen een
regionale functie gekregen en zijn er steeds meer mensen die tijdens
de open inloop (elke donderdag tussen 14:00 en 16:00 uur) of op
afspraak een kijkje komen nemen op Bernhardstraat 4.
Het bestuur en de vrijwilligers willen echter meer bekendheid geven
aan deze bijzondere woning en de vernieuwingen die er steeds zijn.
Daarom is men naarstig op zoek naar een of meerdere vrijwilligers die
zich speciaal willen gaan bezighouden met de Communicatie en PR
vanuit het Huis van Morgen. Denk daarbij o.a. aan het onderhouden
van de website (www.huisvanmorgen.nu), overige social media, het
schrijven van persberichten, maar ook aan andere vernieuwingen op
het terrein van Communicatie en PR. Je krijgt volop de ruimte om iets
moois te creëren. Voor studenten die bezig zijn op het communicatieve
vlak, kan dit een extra ontwikkelkans zijn.
Wij roepen belangstellenden op om contact op te nemen. Dat kan
telefonisch met de voorzitter, Gerard Hanssen (06-53178629),
of d.m.v. een mailtje naar secretariaat@huisvanmorgen.nu.
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Agenda t/m 19 december 2019

do
12
12

Dansmiddag

Vieze Vrijdag

Expositie Meijel 75 jaar bevrijd

Tijd: 14.00-16.30 uur
Locatie: De Vriendschap Beringe

Tijd: 21.30 uur
Locatie: OJC Sjiwa Baarlo

Tijd: 14.00-17.00 uur
Organisatie: Heemkundevereniging Medelo
Locatie: Museum Truijenhof, Tomveld 2 Meijel

Plats verkopen

Méél bij Night and Day

Tijd: vanaf 11.00 uur
Organisatie: Muziekvereniging Kessel
Locatie: huis-aan-huis Kessel

Tijd: 12.30 uur
Organisatie: TWC de Velo
Locatie: Meijel

Bijeenkomst met energiecoach
Tijd: 15.00-17.00 uur
Organisatie: Sunny Community
Locatie: John F. Kennedylaan 260, Panningen

za
14
12

Kip-actie

Méél bij Night and Day

Tijd: 17.45 uur
Organisatie: Handboogschutterij OVU
Locatie: bebouwde kom Grashoek

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: TWC de Velo
Locatie: Meijel

The Wieners play The Everly Brothers

Festival Bluestraffic Live
met Enrico Crivellaro

Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

vr
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Tijd: 19.30 uur
Locatie: gemeenschapshuis De Wieksjlaag Beringe

ma Breincafé
19.30-21.30 uur
16 Tijd:
Organisatie: SGL Limburg
12 Locatie: AC de Maashorst Baarlo
in Alzheimercafé
di Kerst
Tijd: 19.00-21.30 uur
17 Organisatie: Alzheimer Café Peel en Maas
12 Locatie: Gemeenschapshuis ‘t Erf Egchel
wo Kerstkienen
19.30 uur
18 Aanvang:
Organisatie: Buurtvereniging Ut Dörpke
12 Locatie: Ut Gemeinsjapshoes Kessel-Eik

Planten bevrijdingsboom

Inloop-kerstavond ‘t Hoës van Bree

Tijd: 11.00 uur
Locatie: samenkomen bij basisschool De Kemp Egchel

Tijd: 19.30-22.00 uur
Organisatie: Soos ’t Hofje/’t Hoës van Bree
Locatie: ‘t Hoës van Bree Maasbree

Makerslab (voor jeugd 7-13 jaar)

Optreden Fiorenza

Ladies Night

Tijd: 15.00-16.45 uur
Organisatie: Bibliotheek Maas en Peel
Locatie: Bibliotheek Panningen

Tijd: 20.00 uur
Locatie: ‘t Café Helden

Tijd: 19.00 uur
Locatie: Tommies Bar Panningen

Minimakerslab (tot 7 jaar)

Pieet’s Afscheidsfeest

Tijd: 15.00-16.00 uur
Organisatie: Bibliotheek Maas en Peel
Locatie: Bibliotheek Panningen

Tijd: 20.30 uur
Locatie: Dotje’s Skihut Panningen

Bijeenkomst met energiecoach

Optreden Maytree Rhythm & Blues
Band

Kerstmiddag senioren en
mindervaliden

Tijd: 20.30 uur
Locatie: zaal Thalia Baarlo

Tijd: 13.30-18.00 uur
Organisatie: Stichting Kerstmiddag Baarlo
Locatie: zaal Unitas Baarlo

5 jaar X-Factory

Hollandse Avond

Simon&Garfunkel Acoustic

Tijd: 19.30 uur
Locatie: Mafcentrum Maasbree

Tijd: 21.00 uur
Locatie: Café, zaal en cafetaria Leanzo Grashoek

Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

D.C. Jaks: Bierpong Toernooi

Expeditie Ultra

Pubquiz

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Jaks Bar en Club Ultra
Locatie: Jaks Bar Helden

Tijd: 22.00 uur
Locatie: Club Ultra Helden

Tijd: 20.15 uur
Locatie: Café Tinus Panningen

Verzamelaarsbeurs

Saturday Night Live

Tijd: 09.00-12.30 uur
Organisatie: verzamelaarsvereniging De Peelstreek
Locatie: gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

Tijd: 20.30 uur
Organisatie: Mafcentrum Maasbree
Locatie: Pastoor Leursstraat 12, Maasbree

Tijd: 19.00-21.00 uur
Organisatie: Sunny Community
Locatie: John F. Kennedylaan 260, Panningen

Atje Voor De Sfeer Party
Tijd: 20.30 uur
Locatie: Dotje’s Skihut Panningen

zo
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Ongelukkig Kerst

Vogelmarkt

Tijd: 20.30 uur
Organisatie: VV Baarlo
Locatie: Sportpark VV Baarlo

Tijd: 09.30-12.00 uur
Organisatie: Vogelvrienden Helden e.o.
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

TE HUUR
5 verschillende

opslag-/
werkruimtes
variërend van 30 tot 90 m2 in
Meijel, waarvan een ruimte
met een koelcel van + 20 m3.
Een ruimte is uitermate
geschikt voor catering.
ER WARM BIJZITTEN

www.haardstede.nl

Kienen
Tijd: 13.30 uur
Organisatie: KBO Kessel-Eik
Locatie: Gemeinsjapshoes in Eik

Jouw agendapunt hier?
Wil je de activiteiten van jouw organisatie
ook in deze agenda zien? Mail je agendatip naar
redactie@hallopeelenmaas.nl

Meubelstoffeerderij
John Lemmen
Voor al uw stoffeerwerk
Simonsstraat 35a, 5976 NW Kronenberg
077 - 398 22 22
info@meubelstoffeerderijjohnlemmen.nl

Te bevragen bij

L. Broekmans

Telnr. 06 40 04 67 82.

www.meubelstoffeerderijjohnlemmen.nl

1212 \ service
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Kerkberichten
Vincentiusparochies
Parochie Beringe
Misintenties
NL21RABO 0141939583
Een H. Mis opgeven kan tijdens
het parochiespreekuur op dinsdagochtend. Ook bij kapelaan
Roger Maenen tel. 077-4661850 of
per email roger.maenen@ziggo.nl.
Spreekuur
Iedere dinsdag van 10.30 tot
11.30 uur in de sacristie.
Kerkdiensten
Zondag 15 december
H. Mis 3e Advent 09.30 uur
t.i.v. An Smets-Philipsen (zeswekendienst); Louis Peeters en Ton
Peeters, ouders en familie
Woensdag 18 december
H. Mis 09.00 uur in sacristie
Donderdag 19 december
KBO-viering 14.00 uur in de
Wieksjlaag met eigen KBO-koor
en na de pauze muziekgroep
Alzelééve uit Meijel
Zondag 22 december
H. Mis 4e Advent 09.30 uur

Parochie Egchel
Misintenties
NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens
Eemsestraat 12
077 3079530
Kerkdiensten

Cluster MKBE
Parochie Maasbree
Misintenties
NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 4
077 465 12 19
par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Zondag 15 december
- 3e Zondag van de Advent
11.00 uur: Zang Dameskoor
Lectoren: Mevr. Marlies Steijvers –
Mevr. Elly Gooren
Intenties: Voor de intenties van de
Mariakapel op het kerkhof.
Mededelingen
Overleden
Toon Wijnen, Leeuwerik 5, 78 jaar
Kerkbijdrage
Het Jaar 2019 loopt langzaam ten
einde. Veel mensen zijn gewend
pas op het einde van het jaar hun
‘kerk-bijdrage’ over te maken.
Het banknummer is NL23RABO
0131005707 o.v.v. Kerkbijdrage
2019 Maasbree. Wij danken u hartelijk.
Kerst - Communie voor zieken
en ouderen
Vrijdag 20 december wordt de H.
Communie gebracht bij zieken en

Zondag 15 december
Geen H. Mis
Zondag 22 december
H. Mis 11.00 uur

Parochie Grashoek
Misintenties
NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg, 077 307 52 93
Spreekuur
In kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 14 december
H.Mis 19.00 uur 3de Advent t.i.v. Theo
Spreeuwenberg (jaardienst);
Zondag 22 december
H.Mis 11.00 uur 4de Advent t.i.v. Joop
Reerink (jaardienst)

Parochie Helden
Misintenties
NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3, 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
Donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zondag 15 december
H. Mis 3de Advent 10.00 uur – herenkoor t.i.v. Piet Peeters (zeswekendienst)
en Mia Peeters-Ottenheijm (b.g.v. verj);
An Peeters-Verlinden (zeswekendienst)
en overl. fam.; Petronella Helena
Hendricks; Giel Mewiss, Nellie Mewiss –
v. Heugten en zoon Pierre

thuisverblijvende ouderen. Willen
degenen die niet via de gebruikelijke
“eerste-vrijdag-lijst” bezocht worden
en toch graag rond Kerstmis de H.
Communie ontvangen, tijdig bericht
geven op de pastorie (telefoon 477
1275).
H. Missen rond Kerstmis
Dinsdag 24 december
19.30 uur: Gezinsmis
21.00 uur: Nachtmis
Woensdag 25 december
11.00 uur: Hoogmis
Donderdag 26 december - 2e Kerstdag
Geen H. Mis
Zondag 29 december: 11.00 uur
Dinsdag 31 december
18.00 uur: Oudejaarsviering
Woensdag 1 januari - Nieuwjaarsdag
Geen H. Mis

Parochie Kessel
Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Pastorie Dorpstraat 13
077 462 12 65
lajverhaag@parochiekessel.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 14 december
- 3e Zondag van de advent
19.15 uur Zes wekendienst voor Mevr.
Wies Houba – Janssen. Voor Pierre
Vervoort vanwege de verjaardag.
Jaardienst Annie Stemkens – Giesbertz.

Zondag 22 december
H. Mis 4de Advent 10.00 uur – herenkoor
t.i.v. Giel Welten en overl. oud. Hendrik
en Hendrina Hermans-Peeters en Dorrus
Hermans; Felix Bruijnen en Catharina
Bruijnen-Driessen en overl. fam.;
Overleden: Jan Van Mullekom, 84 jaar

Misintenties
NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
077 465 36 81
Bij geen gehoor kunt u contact
opnemen met het parochiecentrum in
Panningen 077 307 13 88
Kerkdiensten
Zaterdag 14 december
Geen H. Mis
Zaterdag 21 december
H. Mis 17.30 uur
Zondag 22 december
Doopviering 14.00 uur: Ties Hunnekens

herenkoor t.i.v. Ton Verstappen (zeswekendienst); Leo Slaats (coll); Mart
Beerens; Jan Rooyakkers en Lies
Rooyakkers-Boonen (gest.jaard); overl.
ouders Toos Wilmsen-Vos en Tjeu
Wilmsen; uit dankbaarheid
Maandag 16 december
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans
Dinsdag 17 december
H. Mis 09.00 uur voor de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken.
Advent/Kerstviering 19.00 uur: Zijactief & LKV, t.i.v. lev. en overl. leden.
Donderdag 19 december
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de overledenen
Aansluitend: Stille Aanbidding
Zaterdag 21 december
H. Mis 19.00 uur met dameskoor t.i.v.
Ger Koopmans (jaardienst); Karel
Hendriks (verj) en Anna HendriksWijnands (gest.jaard); uit dankbaarheid.

Parochie Meijel

Parochie Panningen

Misintenties
NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5, 077 466 18 50
www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
joke.holscher@gmail.com
Kerkdiensten
Zondag 15 december
H. Mis 3de Advent 11.00 uur met

Misintenties
NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag-, woensdag- en
vrijdagochtend van 08.30 uur tot
11.30 uur.
Kerkdiensten
Dinsdag t/m vrijdag
H. Mis 09.00 uur dagkapel

Zondag 15 december
14.00 uur. Doop van Liz Vromans
Karel Appelstr. 19.
Woensdag 18 december.
9.00 uur H.Mis voor de zieken van de
parochie.
Zaterdag 21 december
19.15 uur. H.Mis uit dankbaarheid.
Jaardienst voor Ad Willems – de Rond.
Overleden ouders Marijn en Riet de
Rond – van Loon. Jac en Gerda Willems
– Janssen. They Willems en Erik van
der Sanden.
Mededeling
Dameskoor Parochie Kessel.
Onlangs met het feest van de Heilige
Cecilia, patrones van de muziek,
Hadden wij in het koor een lid die 50
jaar lid was. Mevrouw Allie Teeuwen.
Na de H.Mis kreeg ze een mooie kaars
cadeau en een dikke bos bloemen.
Namens de pastoor, het kerkbestuur
en de parochie willen wij haar langs
deze weg nogmaals van harte proficiat
wensen. Heel veel dank voor de voorbije jaren.

Kerkdiensten
Zaterdag 14 december
17.00 uur Gebedsdienst in
Verzorgingshuis Ter Borcht.
Zondag 15 december
- 3de zondag van de Advent
9.30 uur H. Mis. Zang: Gemengd Koor.
Toos Nijssen-Joosten vanwege verjaardag en Frans Nijssen vanwege sterfdag.
Donderdag 19 december
8.30 uur H. Mis.
Mededelingen
Diensten Kerstmis
Dinsdag 24 december
16.30 uur Kleuterkerst
18.00 uur Gezinsviering.
22.30 uur Nachtmis. Zang: Gemengd
koor.
Woensdag 25 december
9.30 uur H. Mis. Muziek Fanfare
Eendracht
Donderdag 26 december
9.30 uur H. Mis in het kerkzaaltje.

Parochie Koningslust

Parochie Baarlo
Misintenties
NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3, 077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
www.parochiebaarlo.nl

Parochie Kessel-Eik
Misintenties
NL41RABO0125300522
L. Timmermans
077 462 16 78
Kerkdiensten
Zondag 15 december
- 3de zondag van de advent
9.30 uur Jaardienst Pieter Zeelen en de

Zaterdag 14 december
H. Mis 14.30 uur “De Groenling”
H. Mis 19.00 uur 3e Advent gemengd koor t.i.v. Joke Goes;
Herm Janssen en Sie Janssen-Zeelen
(jaardienst)
Zondag 15 december
H. Mis 10.30 in het Missiehuis
Dinsdag t/m vrijdag
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Zaterdag 21 december
H. Mis 14.30 uur “De Groenling”
H. Mis 19.00 uur 4e Advent
- gemengd koor t.i.v. Henriëtte
Haffmans
Zondag 22 december
H. Mis 10.30 in het Missiehuis

www.vincentiusparochies.nl
Pastoor Peter van der Horst
077 307 14 88 | 06 21 20 21 18
pet.horst@home.nl
Kapelaan Roger Maenen
077 466 18 50 | 06 12 92 28 34
roger.maenen@ziggo.nl
Kapelaan Piet Houben
06 57 58 75 06
phjhouben@onsbrabantnet.nl
Kerkbestuur | 077 307 14 88
kerkbestuur@vincentiusparochies.nl
Misstipendium zon- en feestdagen
€ 25,00 | door de week € 10,00

overledenen van de
Fam. Zeelen - Nijskens.
Jaardienst Wies Bruynen-Mertens
en Toni Bruynen.
Zondag 22 december
- 4de zondag van de advent
9.30 uur
Voor de Parochie.
Dinsdag 24 december Kerstavond
21.00 uur Plechtige Nachtmis
Voor alle overleden parochianen.

Administrator (pastoor)
Deken de Graaf Woutering
077 398 14 16
a.degraafwoutering@rkhorst.nl
Maasbree/Baarlo
Kapelaan te Boekhorst
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
Kessel/Kessel-Eik
Pastoor Verhaag
077 462 12 65 | 06 50 69 45 07
Kerkbestuur
Secretaris Arno Houwen
077 462 17 50
houwenarno@gmail.com

Oudjaarsconcert Femmes Vocales
Voor de 34e keer organiseert het dameskoor Femmes Vocales een oudjaarsconcert. Dan wordt het jaar voor het dorp Meijel op een muzikale manier afgesloten. Het concert vindt plaats
op zaterdag 28 december bij gemeenschapshuis D’n Binger in Meijel.
Tijdens het oudjaarsconcert bundelen de Meijelse verenigingen Harmonie Eendracht, Meijels

Mannenkoor en Femmes Vocales
hun krachten op een gezamenlijk
podium. Met het concert willen ze

de Meijelse gemeenschap bedanken en het gezamenlijk muziek
maken, promoten. Er zijn optredens

van diverse solisten van de drie
verenigingen. Ook treden de twee
koren gezamenlijk op. Het concert

bij D’n Binger begint om 19.30 uur.
Kijk voor meer informatie op www.
dnbinger.nl
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Tummers
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* Bij aankoop met 1 of
meerdere extra platen.

LET OP:
GEWIJZIGDE
OPENINGSTIJDEN

99,69,-

89,-

NU TOT €75,- CACHBACK!*

Multi-snackapparaat SW854D
• Geschikt om snel en makkelijk tosti's, wafels, poffertjes en panini's te maken
• Met 4 gratis platen en een leuk receptenboek per plaat
• De platen zijn voorzien van een anti-aanbaklaag en zijn vaatwasmachinebestendig

45,-

Wafelijzer CW2438
• Multifunctioneel wafelijzer
• Voor 4x7 wafels • 1600 W
• Vaatwasserbestendige bakplaten

39,-

65,-

11.00-16.00 Fritel Bakken & Braden Demo's
ZA. 14-12 Weert
Loop binnen om te proeven!
11.00-17.00

DO. 19-12

Weert

16.30-20.30

16.30-20.30

59,-

29,-

Showcooking met de Airfryer

Loop binnen om te proeven!

Workshop "Wafels Bakken"

Schrijf u in via www.eptummers.nl/workshops

Workshop "Wafels Bakken"

25,-

35,-

Roermond

ZA. 21-12

Weert

ZA. 21-12

Panningen

ZO. 22-12

Roermond

Loop binnen om te proeven!

Grillplaat-set Dinner4All Pure 104040

11.00-17.00

Roermond

Showcooking met de Airfryer

Loop binnen om te proeven!

11.00-17.00

Roermond

Showcooking met de Airfryer

Loop binnen om te proeven!

• De uitneembare platen zijn vaatwasserbestendig
• Geschikt voor 2-4 personen
• De set is uitbreidbaar
• Beschikt over een anti-aanbaklaag

11.00-17.00

Weert

Showcooking met wafelijzers

Loop binnen om te proeven!

11.00-17.00

Showcooking met wafelijzers

DO. 26-12
VR. 27-12
ZA. 28-12
ZO. 29-12

11.00-17.00

11.00-17.00

Roermond

Schrijf u in via www.eptummers.nl/workshops

Showcooking met wafelijzers

Loop binnen om te proeven!

29,Bakplaat ABP602

Gourmetset 162725 Raclette 6 Grill Party

• Geschikt voor o.a. vlees, vis, groente, aardappels
• Opvanggootje en -bakje voor overtollig vet of bakresten
• Uitneembare traploos instelbare temperatuurregelaar
• Beschikt over een anti-aanbaklaag

• Geschikt voor grillen en racletten
• De grillplaat en pannetjes zijn vaatwasserbestendig
• Geschikt voor 2-6 personen
• Beschikt over een anti-aanbaklaag

VR. 20-12

11.00-17.00

31 december (oudjaarsdag):
Alle winkels geopend
van 9.30 – 17.00

• Voor Brusselse wafels • 2 wafels per keer • Anti-aanbaklaag • 5 vermogensstanden

Demonstraties & Workshops
Roermond

2e kerstdag (26 december):
winkel Roermond & Weert geopend
van 11.00 – 17.00

Wafelijzer 1445

Wafelijzer 1629
• Voor hartjes-wafels • 5 wafels per keer • anti-aanbaklaag • 6 vermogensstanden

ZO. 15-12

24 december:
Alle winkels geopend
van 9.30 – 17.00

JURA koffiedemonstraties

Loop binnen om te proeven!

Showcooking met wafelijzers

Loop binnen om te proeven!

Bezoek www.eptummers.nl/workshops voor meer info.

109,-

129,-

WD!

VERNIEU

Tummers
www.eptummers.nl

Roermond

Weert

Panningen

Tegelen

Echt

Heythuysen

Horst

Schaarbroekerweg 28
6042 EJ Roermond
Tel. +31 (0)475 425262

Moesdijk 2
6004 AX Weert
Tel. +31 (0)495 534164

Markt 121
5981 AA Panningen
Tel. +31 (0)77 3071300

Engerstraat 2
5931 EL Tegelen
Tel. +31 (0)77 3738511

Zuiderpoort 68
6101 KA Echt
Tel. +31 (0)475 319595

Dorpstraat 82
6093 ED Heythuysen
Tel. +31 (0)475 440353

Hoofdstraat 25
5961 EX Horst
Tel. +31 (0)77 3983021

